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VOORWOORD

Wereldwijd zullen mensen de gevolgen van de coronapandemie ook in 2021 ervaren. Kerken 
en partners van de GZB staan voor de uitdaging om kwetsbare mensen te helpen en voor hen 
een ‘naaste’ te zijn. Het is niet alleen de coronacrisis die de aandacht vraagt, maar ook het ‘ge-
wone’ werk gaat door. Bestaande en nieuwe diaconale projecten kunnen doorgaan dankzij de 
financiële steun vanuit de achterban van de GZB.

Graag bied ik u namens de GZB voor 2021 deze gids aan: een actueel overzicht van de diaconale 
projecten van Project 10 27. Voor meer informatie verwijs ik graag naar de website (zie colofon). 
Op de laatste pagina zijn ook alle diaconale collecten in 2021 nog eens op een rijtje gezet. 

Samen met u willen we ook dit jaar omzien naar mensen die op onze hulp zijn aangewezen. Ik 
doe een beroep op u om onze partners te helpen het Evangelie in woord én daad uit te dragen. 
Helpt u mee door voor het werk te collecteren of door uw donaties én uw gebed? 

2021… een jaar met spannende, maar ook mooie uitdagingen. In biddende afhankelijkheid van 
onze Heere en Heiland Jezus Christus gaan we verder. 

Bas Stolk,
Coördinator Project 10 27
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Wat u verder nog moet weten…

• De projecten van Project 10 27 zijn onderverdeeld in vijf werkvelden: * Medische hulp | * Zorg 
voor kwetsbare mensen | * Onderwijs en werk | * Noodhulp en wederopbouw | * Diaconaat in 
Nederland. 

• Het overzicht is gemaakt naar de stand per 1 januari 2021. 
• Voor de actuele ontwikkelingen rond de projecten adviseren wij u de website 

(www.project1027.nl) te raadplegen. U kunt ons ook altijd bellen: 088-1027000. 
• Heeft u interesse voor de (digitale) nieuwsbrief van Project 10 27 (verschijnt ongeveer vier 

keer per jaar). Stuur dan een e-mail naar: info@project1027.nl. 
• Misschien dat clubs of verenigingen in uw gemeente op zoek zijn naar diaconale projecten. 

U kunt meerdere exemplaren van deze brochure aanvragen of downloaden via de website. 
• Donaties of giften voor projecten kunt u overmaken op bankrekeningnummer:  

NL29 INGB 0000 0280 16 ten name van Project 10 27, onder vermelding van het project of het 
projectnummer. 

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

Vragen over Project 10 27? Neem contact op met de coördinator,  Bas Stolk, T: 088-1027000,  
E: bstolk@project1027.nl. Hij wil u graag adviseren of het programma verder toelichten.

“Het is ons verlangen om samen 

met broeders en zusters

wereldwijd het Evangelie

zichtbaar te maken...

in woord én daad.”
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MEDISCHE HULP

Medische hulp voor kwetsbare 
mensen
Centraal-Azië | CA.1.107| € 11.800
Een groep christelijke artsen in Cen-
traal-Azië wil kwetsbare mensen 
in de samenleving helpen, omdat 
zij vaak geen toegang hebben tot 
goede gezondheidszorg. De artsen 
geven trainingen en voorlichting en 
bieden gratis medisch onderzoek 
en behandelingen aan. 
 
Ondersteuning christelijk ziekenhuis 
Democratische Republiek Congo | DC.1.100| € 17.700
Het missieziekenhuis in Itendey, waarbij de artsen Wil-
lem en Joanne Folmer betrokken zijn, is sinds 2017 in 
wederopbouw na de oorlog van Ituri. De GZB wil het 
ziekenhuis ondersteunen door bij te dragen aan de ver-
betering van de hygiëne van het ziekenhuis en de zorg 
aan patiënten,

Medische uitrusting en apparatuur 
Democratische Republiek Congo | DC.1.402 | € 21.800
Op de zendingspost van Lolwa staat een ziekenhuis. 
Door de oorlogen van de afgelopen jaren is de zorg in 
deze regio verslechterd. In het ziekenhuis werkt de arts 
Mark Godeschalk. Er zijn beperkte middelen om diagno-
ses te stellen en patiënten te behandelen. Door dit pro-
ject helpen we om de zorg te verbeteren. 

Gezondheidszorg in arm gebied
Ethiopië | ET.1.100| € 39.700
Benishangul-Gumuz is een van de armste regio’s van 
Ethiopië. De kliniek van de Ethiopische Kale Hewet Kerk 
in dit gebied richt zich voornamelijk op moeder-kind-
zorg, omdat de moeder-kindsterfte erg hoog is onder 
de Berta’s, een arme bevolkingsgroep die voor 90% uit 
moslims bestaat. 

Medische zorg in Noord-India
India | IN.1.101 | € 11.800
In veel dorpen in het noorden van India is weinig aan-
dacht voor reinheid en hygiëne. De gezondheid en het 
welzijn van de bewoners is vaak ronduit slecht. 
Een toegewijd team van artsen en verpleegkundi-
gen bezoeken deze dorpen om hierin verbetering te 
brengen. Door corona is dit werk nog belangrijker 
geworden.

Medische zorg op Java
Indonesië | ID.2.102 | € 14.700
Arme mensen in de afgelegen gebieden van Java heb-
ben nauwelijks toegang tot medische zorg. Om hier iets 
aan te doen heeft de stichting Sion medische posten 
geopend en een mobiele kliniek aangeschaft. Daarnaast 
worden jongeren getraind in eerste hulp en het belang 
van een gezonde levensstijl. 

Gezondheidszorg in vluchtelingenkampen
Zuid-Soedan | SS.1.104 | € 4.750
De gezondheidszorg in de kampen in Noord-Oeganda, 
voor vluchtelingen uit Zuid-Soedan, is ontoereikend.  
De kerk van Kajo-Keji traint mensen om in de eigen 
omgeving voorlichting te geven. Ondanks de beperkte 
middelen kunnen sommige ziekten worden voorkomen. 
In 2021 is er extra aandacht voor moeder- en kindzorg 
en worden vooral jonge moeders getraind.
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NOODHULP EN WEDEROPBOUW

Kijk voor een up-to-date van de noodhulpprojecten op www.project1027.nl

Landelijke

collecte

20-06-2021

Noodhulp

Op zondag 9 mei 2021 is er een landelijke noodhulp- 
collecte van Project 10 27. Partners van de GZB/ 
Project 10 27 vragen regelmatig om hulp in omstan-
digheden van oorlog en geweld, als gevolg van natuur-
rampen en bijvoorbeeld de coronaepidemie.
Project 10 27 zal voor de bestemming van deze collecte 
bij de actualiteit aansluiten. 



ZORG VOOR KWETSBARE MENSEN

Hulp voor (ex-)gevangenen
Albanië | AL.2.101 | € 23.600
Na een verblijf in de gevangenis valt het niet mee om 
je leven weer op te pakken. De Albanese organisatie 
Shkbsh helpt ex-gevangenen bij het vinden van een 
baan en brengt hen in contact met een plaatselijke ge-
meente. Ook staan ze families van gevangenen bij met 
diaconale en pastorale zorg.

Hulp voor dove mensen
Centraal-Azië | CA.1.110 | € 11.800 
Veel dove mensen In Centraal-Azië zijn arm en onge-
schoold. Zo’n 20 mensen (vaak zelf ook doof) helpen 
hen met voedsel, kleding, schoenen en brandstof en 
delen het Evangelie met hen. Met steun van de GZB 
worden trainingen mogelijk gemaakt en materiaal 
beschikbaar gesteld.

Hospice voor daklozen
Centraal-Azië | CA.1.111 | € 23.500
Met dit project helpen we een christelijke organisatie bij 
het opzetten van een hospice, Hier kunnen vijf of zes 
terminale daklozen worden opgevangen die anders op 
straat zouden sterven. Een plek waar kwetsbare mensen 
goede zorg voor een waardig levenseinde krijgen.

Opvang kinderen in kansarme wijken
Colombia | CO.1.105 | € 23.500
In twee achterstandswijken in de hoofdstad Bogotá 
heeft de kerk opvang geregeld voor kinderen die 
opgroeien in armoede en slechte sociale omstan-
digheden. De kinderen genieten van de verschillende 
activiteiten en komen op een plek waar ze liefde en 
aandacht krijgen en waar ze zichzelf mogen zijn. 

Oog voor de meest kwetsbaren
Colombia | CO.1.106 | € 23.500
De kerkelijke gemeenten in Colombia hebben oog voor 
de meest kwetsbaren in de samenleving. Met een aantal 
projecten helpen zij hun naasten: naschoolse activitei-
ten voor kinderen in wijken met veel geweld en drugs, 
aandacht voor daklozen, een gezond ontbijt en activi-
teiten voor eenzame ouderen en het ondersteunen van 
vluchtelingen uit Venezuela.

Hulp voor kinderen in ‘La Tabla’
Costa Rica | CR.1.102 | € 4.700 
La Tabla is een wijk in San José, de hoofdstad van Costa 
Rica. Hier zijn veel drugsbendes actief. Een groot deel 
van de inwoners is arm en laaggeschoold. Ook leven er 
veel migranten uit Nicaragua. De ouders hebben niet al-
tijd voldoende geld om hun kinderen een goede maaltijd 
te geven. De kerk heeft in de wijk een ontmoetingsplek 
opgezet. 

Verbetering levensomstandigheden 
Egypte | EG.1.106 | € 11.800
In Egypte, met name op het platteland, komt 
veel armoede voor. De GZB werkt samen met de 
Egyptische Kerk in twee arme dorpjes in het noord- 
oosten van Egypte. Vrouwen ontvangen beroeps- 
trainingen, er wordt voor kinderopvang gezorgd en er is 
aandacht voor betere gezondheidszorg.  

‘Klein, maar present!’
Frankrijk | FR.1.102 | € 8.800
Kleine christelijke gemeenten in Zuid-Frankrijk wil-
len present zijn en Jezus’ liefde laten zien. Ze zoeken 
manieren om vanuit het Evangelie interesse te tonen 
voor mensen om hen heen die extra aandacht nodig 
hebben. Ze staan hen met raad en daad terzijde, bieden 
voedselhulp, kleding of dragen iets bij aan hun huisves-
ting. 

Hulp aan gehandicapte kinderen 
Indonesië | ID. 1.103 | € 17.600
Veel gehandicapte kinderen in Indonesië worden ver-
waarloosd. De vrouwenbond van de Torajakerk heeft 
ooit een programma opgezet om hen te voorzien van 
hulpmiddelen voor het dagelijkse leven, zoals een 
looprek of rolstoel.
De kinderen ontvangen basisonderwijs en handvaardig-
heid, waardoor zij de mogelijkheid krijgen om zich te 
ontwikkelen.

Geen kind mag honger lijden
Israël | IL.1.100 | € 11.800
Meer dan een miljoen Israëliërs leeft onder de armoede-
grens. De Joodse Marion Kunstenaar, Nederlandse van 
oorsprong, heeft in 2002 de organisatie Yad Elie op- 
gericht. Deze organisatie zorgt ervoor dat zo’n 500 
Joodse en Palestijnse kleuters, kinderen en tieners die 
dat nodig hebben, op school een maaltijd krijgen. 

Zomerkamp voor Joodse en Palestijnse kinderen 
Israël | IL.1.104 | € 4.300
De christelijke organisatie Musalaha in Israël verlangt 
ernaar om de ‘muren’ tussen Palestijnen en Joden af te 
breken en bruggen te bouwen. Jaarlijks nodigt zij zo’n 
130 Joodse en Palestijnse kinderen tussen de 8 en 12 jaar 
uit voor een 5-daags zomerkamp. Het doel is om in een 
ontspannen sfeer een relatie op te bouwen. 

Hulp voor de Jemenitische gemeenschap
Jemen | ME.3.100 | € 14.700 
Jemen is één van de armste landen ter wereld. Er woedt 
een burgeroorlog met grote humanitaire gevolgen. 
Gevlucht door de oorlog en/of hun christelijk geloof, 
leven Jemenieten vaak in slechte omstandigheden 
buiten Jemen. De GZB maakt zich sterk voor verbete- 
ring van hun levenssituatie en de opbouw en toerusting 
van hun geloofsgemeenschap.

Hulp voor de naaste
Libanon | LB.1.103 | € 35.300
De diaconale tak van de Armeense 
Kerk in Libanon richt zich op een 
arm deel van de 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 Mid-
den-Oosten. Families, kinderen en 
ouderen worden geholpen. 
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Opvang peuters uit vluchtelinggezinnen
Libanon | LB.1.100 | € 20.600
Veel kinderen in Libanon groeien op in grote armoede, 
vaak omdat ze gevlucht zijn uit Syrië. Een kleine groep 
christelijke vrouwen trok zich hun lot aan en startte met 
peuteropvang via het Philemon Project. Zo’n 70 kinder-
en ontvangen een maaltijd en onderwijs. Ouders worden 
toegerust om hun kinderen een hoopvolle toekomst te 
geven. 

Zomerplezier voor kinderen
Libanon en Syrië | LB.1.102 | € 5.900
Veel kinderen in Libanon en Syrië groeien op in grote 
armoede. Tijdens de zomervakantie brengen veel kin-
deren hun tijd op straat door omdat er geen geld is 
voor uitjes of activiteiten. De zomeractiviteiten die de 
Armeense kerk op verschillende plaatsen organiseert, 
biedt deze kinderen een leuke en tegelijk leerzame tijd.

Opvanghuis voor gehandicapten
Malawi | MW.2.104 | € 5.900
De lichamelijk en verstandelijk gehandicapten in de 
sloppenwijk Ndirande behoren tot de allerarmsten. Zij 
zijn afhankelijk van hun familie en wat ze met bede- 
len bij elkaar sprokkelen. Sommigen van hen hebben 
niemand die naar hen omziet. 
Gelukkig is er een opvanghuis: ‘Tidzalerana’ (‘We zullen 
zorg voor elkaar dragen’). 

Verslavingshulp 
Mexico | MX.9.100 | € 21.000
Met hulp van de GZB is ruim tien jaar geleden in het 
zuiden van Mexico een christelijk afkickcentrum op- 
gericht: Centro Shalom. In tien jaar tijd zijn hier al meer 
dan 700 mannen opgevangen en afgekickt van hun ver-
slaving en hebben zij een nieuwe kans gekregen. Het 
werk gaat door…

Zorg voor kwetsbare mensen
Mozambique | MZ.1.101 | € 14.700
Ruim een op de tien inwoners van 
Mozambique is besmet met het 
HIV-virus. Om hier iets aan te doen 
is de Hervormde Kerk van Mozam-
bique jaren geleden een preven-
tieprogramma gestart. Honderden 
vrijwilligers zetten zich hiervoor in. 
Inmiddels is het programma uitge- 
breid en worden ook andere mensen 
geholpen met medicatie, advies of 
voedsel.

Omzien naar de allerarmsten
Mozambique | MZ.1.103 | € 7.000
Umoja is een project van een part-
ner van de GZB in Mozambique die 
wil omzien naar de allerarmsten in 
de omgeving. Het is een diaconaal 
programma om gemeenteleden uit 
lokale kerken in de dorpen toe te 
rusten om elkaar in woord en daad 
te steunen. Zeker als de omstan-
digheden moeilijk zijn. 

Voedselprogramma voor kwetsbare mensen
Namibië | NA.1.101 | € 9.400
Een groot deel van de bevolking van Namibië leeft in 
armoede. Om ondervoeding tegen te gaan ondersteunt 
Imago Dei, een christelijke organisatie, tien voedselpro-
gramma’s. Maaltijden worden uitgedeeld aan kinderen, 
bejaarden en daklozen. Ook is sociale aandacht een be-
langrijk onderdeel van de programma’s. 

Traumaverwerking
Namibië | NA.1.102 | € 10.500
Trauma’s ontstaan door verschillende gebeurtenissen 
en veel mensen weten niet hoe ze daar mee om moe-
ten gaan. De droom van Trauma Healing Network is om 
trainers toe te rusten, zodat er uiteindelijk in elke stad 
in Namibië mensen in staat zijn om getraumatiseerde 
mensen te begeleiden en te genezen. 

Oog en hart voor arme groepen 
Nepal | NE.1.106 | € 23.500 
Hulporganisatie ACN heeft oog en hart voor mensen 
die in moeizame omstandigheden leven: mensen die 
onvoldoende toegang hebben tot de (basis)gezond-
heidszorg, vrouwen die er alleen voor staan, slacht- 
offers van natuurrampen of het coronavirus. ACN helpt 
hen op weg om gezond(er) te leven en om (weer) in hun 
levensonderhoud te kunnen voorzien. 

Gehandicapten horen er helemaal bij
Nepal | NE.1.107 | € 29.400 
In Nepal tellen mensen met een handicap nauwelijks 
mee. Zij zijn volgens de heersende hindoe-religie ver-
vloekt door de goden. De organisatie INF wil deze diep-
gewortelde houding veranderen door een naaste te zijn 
voor doven, blinden en mensen in een rolstoel.

Aandacht voor kinderen in een uitzichtloze situatie
Nicaragua | NI.1.101 | € 17.500
In vijf achterstandswijken van drie grote steden in 
Nicaragua biedt de kerk kinderen en tieners een kans 
om te ontsnappen uit de vaak uitzichtloze situatie van 
armoede, geweld en verslaving. De kinderen krijgen 
hulp bij huiswerk, les in lezen en rekenen, bijbelonder- 
wijs en sport en spel. Zo’n 60 kinderen ontvangen iedere 
dag een maaltijd.

Nieuwe hoop in een probleemwijk
Peru | PE.1.100 | € 9.400
Rimac is één van de meest onveilige 
wijken van Lima. Het diaconale pro-
ject ‘Nueva Esperanza’ van de Pres-
byteriaanse kerk biedt kinderen, 
jongeren en hun ouders het Evan-
gelie, maar ook een warme maal- 
tijd, kleding, huiswerkbegeleiding en 
speelgoed. 

Gezonde maaltijden voor kinderen 
in krottenwijk
Peru | PE.1.101 | € 9.400
Villa Maria is een van de 
arme krottenwijken rond de 
Peruaanse hoofdstad Lima. Veel kin-
deren in deze wijk eten te weinig of 
erg eenzijdig. Project 10 27 wil het 
mogelijk maken dat deze kinderen 
iedere zondag een gezonde maal- 
tijd ontvangen én het Evangelie 
horen.5
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ONDERWIJS EN WERK

Beroepstrainingen voor de allerarmsten op Samar
Filipijnen | PH.1.101 | € 15.300
Samar is de vierde armste provincie van de Filipijnen. 
De GZB ondersteunt de lokale kerk bij het opzetten van 
trainingen zodat mensen in hun eigen levensonderhoud 
kunnen voorzien. De trainingen bieden ook een gelegen-
heid om het Evangelie met daden en woorden te delen 
met de deelnemers en hun families.  

Onderwijs aan Syrische vluchtelingenkinderen
Libanon | ME.N.102 | € 59.000
De meeste vluchtelingen die de grens van Syrië met 
Libanon oversteken zijn kinderen. Velen van hen leven 
al jaren in kampen en gaan niet naar school. De GZB 
ondersteunt vier scholen van de Protestantse Kerk in 
Libanon en Syrië, die speciaal zijn ingericht voor vluch-
telingenkinderen. Doel is hen in het reguliere onderwijs- 
systeem te laten instromen.

Christelijk onderwijs voor achtergestelde kinderen
Pakistan | PK.1.103 | € 5.900
In Pakistan leven veel mensen in achterstandswijken 
rond de grote steden. In één zo’n wijk in Islamabad wo-
nen 1.000 christelijke families, die door de overheid en 
de samenleving genegeerd en achtergesteld worden. 
Kinderen in deze wijk zijn verstoken van onderwijs. Voor 
de 300 kinderen zet een lokale kerk een kleuterschool 
op.

Vakonderwijs voor kansarme jongeren (CEFORMI)
Rwanda | RW. 1.103 | € 17.800
Extra werkgelegenheid is hard nodig voor de vele vaak 
kansarme jongeren in Rwanda. CEFORMI, vakschool 
van de kerk, traint jongeren voor een beroep, zoals 
timmerman, loodgieter, kapper, maar ook voor de ho-
reca. Jaarlijks verlaten zo’n 180 jongeren de school. Ze 
zijn dan (beter) in staat om in hun eigen levensonder-
houd te voorzien. 

Kleuteronderwijs op het platteland
Rwanda | RW. 1.108 | € 8.300
De Anglicaanse Kerk in Kigali wil kwetsbare kinderen 
helpen. Zij zet zich in voor goed lesmateriaal en ge- 
trainde leerkrachten om de kinderen van het platteland 
van onderwijs te voorzien. In dit project worden in vier 
jaar tijd 12 kleuterscholen getraind en krijgen ruim 800 
kinderen de kans om zich gezond te ontwikkelen. 

Naschoolse opvang 
Peru | PE.1.111 | € 9.400 
Veel kinderen in Peru kampen door de hoge prestatie-
druk met gedrags- en psychische problemen.
Predikant Gerardo Castro en zijn vrouw startten en-
kele jaren geleden een project waarin 30 kinderen na-
schoolse opvang en huiswerkbegeleiding aangeboden 
krijgen. Er zijn ook bijbelklassen.
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Voedselprogramma voor ondervoede gezinnen
Rwanda | RW.1.104 | € 11.800
Cyangugu staat bekend als het armste deel van Rwan-
da. Ondervoeding of slechte voeding is een belangrijke 
oorzaak, waardoor mensen ernstig ziek worden of zelfs 
sterven. De Anglicaanse Kerk helpt lokale gemeenten 
om voor de meest ondervoede kinderen en gezinnen te 
zorgen: gezonde maaltijden, begeleiding van kinderen 
en training voor moeders. 

Vaktraining in Bweyeye
Rwanda | RW.1.112 | € 7.100
De Anglicaanse kerk in Bweyeye (tegen de grens met 
Burundi) geeft eenvoudige trainingen op het gebied van 
naaien, timmeren en metselen. Op deze manier kunnen 
jongvolwassenen bouwen aan een betere toekomst 
voor zichzelf en hun families. Daarmee laat de kerk ook 
zien dat ze in woord en daad betrokken is op kwetsbare 
gezinnen.  

Hart voor Roma
Slowakije | SK.1.100 | € 29.400
Overal in Europa wonen Roma. Ve-
len 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 dage- 
lijks levensonderhoud, plekken 
van ontmoeting, dagopvang voor 
tienermoeders en kinderkampen. 
Hiervoor is een financieringsfonds 
in het leven geroepen.

Hulp aan vluchtelingenkinderen met een beperking
Turkije | TR.1.100 | € 10.600 
Voor vluchtelingen in Turkije is het leven zwaar. Zeker 
als zij een kind hebben met een beperking. Ze missen 
de middelen en mogelijkheden om te helpen. De christe- 
lijke organisatie Kardelen zoekt deze gezinnen op, geeft 
therapie aan huis en biedt ondersteuning en sociale 
activiteiten om de kinderen te laten opbloeien.

Hulp aan vluchtelingenkinderen
Turkije | TR.1.300 | € 5.900 
Turkije is de afgelopen jaren thuisland geworden voor 
een grote toestroom van vluchtelingen uit de regio. 
Families leven vaak in armoede en het lukt ze niet 
om mee te komen in de maatschappij. De christelijke 
organisatie First Hope Association wil iets voor hen 
betekenen.  

Versterken diaconale rol lokale gemeenten
Zimbabwe | ZW.1.106 | € 23.600
Zimbabwe is een land met veel tekorten. Een groot deel 
van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Toe- 
nemende inflatie en stijgende prijzen van basisbehoef-
ten zijn een grote zorg. De diaconale rol van de kerk 
is daarom belangrijker dan ooit. Kerkleiders worden 
getraind om de hulpverlening te verbeteren
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Diaconaat is niet zomaar hulp,
het is een getuigenis.



DIACONAAT IN NEDERLAND

Diaconale en pastorale hulp voor migranten 
Evangelie & Moslims | NL.B.371 | € 29.000
Steeds meer migranten vinden de weg naar de chris-
telijke gemeente, die hen wil helpen met hun zorgen en 
problemen. De medewerkers van Evangelie & Moslims 
helpen met hun kennis en ervaring gemeenteleden en 
migranten om elkaar beter te begrijpen.

Dienstbaar voor migranten in Twente
Evangelie & Moslims | NL.B.373 | € 11.000
In Twente wonen relatief veel migranten en vluchte- 
lingen. De medewerkers van Evangelie & Moslims helpen 
de plaatselijke kerken om naar hen om te zien. Samen met 
de Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting in Almelo 
worden zij uitgenodigd voor allerlei activiteiten en sa-
menkomsten op zondag. Soms is er intensieve begelei- 
ding vanwege problemen in hun gezinssituatie.

Hulp voor vrouwen met een moslim- 
achtergrond
Evangelie & Moslims | NL.B.374 |  
€ 22.000
Sommige vluchtelingen hebben 
traumatische dingen meegemaakt. 
Veel vrouwen zijn misbruikt en soms 
ook slecht behandeld. De mede- 
werksters van Evangelie & Moslims 
begeleiden deze vrouwen bij de ver-
werking van hun ervaringen. Ook 
worden plaatselijke kerken en ge-
meenten ondersteund om voor hen 
en hun gezinnen een nieuw thuis te 
zijn. 

Moeder- en kindweekenden 
Stichting Gave | NL.B.383 | € 7.900
Jaarlijks organiseert stichting Gave het Moeder-en-Kind-
weekend voor alleenstaande vluchtelingenmoeders en 
hun jonge kinderen. Een ontspannen weekend om tot 
rust te komen en God beter te leren kennen.

Gave-huwelijksconferentie
Stichting Gave | NL.B.386| € 5.300
De Gave-huwelijksconferentie is speciaal bedoeld voor 
Arabischtalige echtparen en gezinnen. De inhoud is 
gericht op ondersteuning van het huwelijk en het gezins- 
leven. Voor kinderen is er een apart programma.

‘Kom op de thee’
Stichting Gave | NL.B.387 | € 10.500
komopdethee.nl is een website voor vluchtelingen over 
leven, God en geloven. De site wil een plek zijn waar 
jong en oud zich thuis voelt en ondersteuning vindt bij 
het leven in Nederland. komopdethee.nl wordt gemaakt 
samen met vluchtelingen en aangeboden in de diverse 
(Arabische) talen die onder vluchtelingen in Nederland 
worden gesproken.

Praktische hulp in Rotterdam-Zuid
IZB | NL.B.362 | € 19.500
Licht op Zuid is een multiculturele 
geloofsgemeenschap in Rotterdam- 
Zuid. Het is een warme, kleurrijke 
kerk met mensen van allerlei cul-
turen. Een belangrijk onderdeel 
van het werk van Licht op Zuid 
is diaconale hulp. Waar het des-
tijds begon als geloofsgemeen-
schap voor wijkbewoners, is het 
inmiddels uitgegroeid tot een wijk- 
initiatief met veel sociaal- 
maatschappelijke activiteiten.

Dienend aanwezig in Rosmalen
IZB | NL.B.394 | € 3.400
CRUX is een pioniersplek in de nieuwbouwwijk De 
Groote Wielen in Rosmalen. Al een aantal jaren is het 
verlangen om hier missionair present te zijn. Nu zijn er 
tal van activiteiten gericht op ontmoeting, verbinding 
en gesprek over leven, zingeving en geloof. 
Diaconale hulp werd steeds belangrijker door de komst van 
migranten. Vanuit CRUX worden naai- en taallessen en 
huiswerkbegeleiding ondersteund.

Hulp voor kwetsbare mensen in Lelystad
IZB | NL.B.363 | € 5.000
De pioniersplek Zuiderlicht richt zich op de Zuider-
zeewijk in Lelystad. In de wijk wonen veel kwetsbare 
mensen. Er zijn allerlei problemen. Met deze pioniers- 
plek wordt ingezet op de vorming van een open geloofs-
gemeenschap die dienend aanwezig is en waar mensen 
in woorden en daden de liefde van Christus zichtbaar 
zien worden.
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Praktijkopleiding voor leraren vluchtelingenkampen
Zuid-Soedan | SS.1.102 | € 7.100
De oorlog in Zuid-Soedan is nog steeds niet ten einde. 
De kerk van Kajo-Keji doet er ondertussen alles aan om 
het onderwijs aan kinderen in de vluchtelingenkampen 
(in Noord-Oeganda) door te laten gaan. De meeste leer-
krachten volgden zelf geen opleiding. Tijdens de school-
vakanties worden zij daarom getraind in kennis en vaar-
digheden voor het lesgeven aan kinderen. 

Onderwijs in vluchtelingenkampen
Zuid-Soedan | SS.1.103 | € 11.800
Door de oorlog in Zuid-Soedan wonen de meeste 
mensen in vluchtelingenkampen in Noord-Oeganda. 
Kinderen gaan een onzekere toekomst tegemoet. 
De Anglicaanse Kerk van Kajo-Keji heeft een aantal 
scholen opgezet. Kinderen krijgen vaak les onder een 
boom of tentzeil. Hoe eenvoudig ook, onderwijs maakt 
altijd verschil voor het leven van een kind. 
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Werelddiaconaat
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.”

Diaconaat in Nederland
Nederland - Hulp voor vrouwen met een moslimachtergrond
Sommige vluchtelingen in Nederland hebben traumatische dingen meegemaakt. Veel vrou-
wen 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.

Werelddiaconaat
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. 

Werelddiaconaat
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 ge-
zondheidsproblemen hebben. De artsen geven trainingen en voorlichting en bieden gratis 
medisch onderzoek en behandelingen aan. In het project wordt zoveel mogelijk samen-
gewerkt met de lokale kerken.

Werelddiaconaat
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. 

Werelddiaconaat
Peru - Hulp in arme wijken
Rimac en Villa Maria zijn arme wijken van de Peruaanse hoofdstad Lima. Er zijn veel pro- 
blemen, 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.

Diaconaat in Nederland
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-maatschap-
pelijke activiteiten.  Dit is een project van de IZB.

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

07-02-2021

14-03-2021

09-05-2021

20-06-2021

05-09-2021

17-10-2021

14-11-2021

25-12-2021
Eerste 

Kerstdag

COLLECTEROOSTER 2021


