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Mogen we ook in 2023 weer op 
u rekenen?
Het is onze Bijbelse opdracht om te helpen en ons geloof 
in de Verlosser van de wereld, Jezus Christus, met 
anderen te delen. Niet alleen in onze eigen omgeving, 
maar ook wereldwijd. Helpt u ons mee in die missie? Dat 
kan door de collecten in deze folder op te nemen in het 
collecterooster voor volgend jaar.

In deze folder vindt u zowel de missionaire collecten 
van de GZB als de diaconale collecten van Project 10:27 
(het diaconale programma van de GZB). Deze collecten 
vormen een belangrijke bron van inkomsten voor het 
zendingswerk. 

Door het interactieve Bijbelstudieprogramma dat 
ds. Gert van de Pol in Malawi heeft opgezet, gaat op 
steeds meer plekken de Bijbel open en groeien mensen
in geloof. Op de Filipijnen groeit de kerk hard en is er 
veel waardering voor onze inzet om kerkleiders te 
trainen. In Egypte mochten de twaalf nieuwe gemeenten 
die we steunen voor veel mensen van betekenis zijn, met 
name voor de allerarmsten in de samenleving. Dit én nog 
veel meer werk willen we in 2023 graag voortzetten. Uw 
hulp daarbij is meer nodig dan ooit! Mogen we daarom 
ook in 2023 weer op u rekenen? 



Collectedata 2023

GZB

Voorjaarscollecte
Een missie voor Malawi
5 maart 

Pinkstercollecte
Steviger basis voor Albanese kerken
28 mei

Zomercollecte
Evangelie én levensonderhoud voor Filipino’s
13 augustus

Najaarscollecte
Bloeiende gemeenten langs de Nijl (Egypte) 
5 november

Project 10:27

Investeren in huwelijken in Malawi 5 februari

Diaconale hulp voor bekeerlingen  12 maart

Noodhulp en wederopbouw  7 mei

Medische zorg in Albanië    25 juni

Beroepstrainingen Filipijnen  3 september

Aandacht voor kinderen in Nicaragua 22 oktober

Hulp voor kwetsbaren in Lelystad 19 november

Diaconaal werk in Egypte   25 december



Evangeliseren is Hastings’ 
grote passie

Hastings Phale uit Malawi ging als kind naar 
de zondagsschool en later naar catechisatie. 
“Maar mijn geloof kreeg een verdieping toen ik in 
1992 mijn leven volledig aan Christus gaf tijdens 
een opwekkingsbijeenkomst georganiseerd in 
Blantyre.” Hastings werkte jaren in deze stad als 
technicus in een luciferfabriek. Ondertussen 
vertelde hij mensen in zijn omgeving van de Heere 
Jezus. Evangeliseren is zijn grote passie. Toen GZB-
zendeling ds. Lieuwe Schaafsma naar Nederland 
terugging, was er een opvolger nodig. Hastings 
gaf zijn werk in de luciferfabriek op om fulltime 
evangelist te worden. Nu woont hij op het platteland 
van Malawi om mensen van Jezus te vertellen en 
om kerken te trainen om hetzelfde te doen.



Collecten 
GZB



Voorjaarscollecte | 5 maart

Een missie voor Malawi
Malawi heeft te maken met een snelgroeiende én radi-
caliserende islam. Malawiaanse christenen vinden het 
vaak moeilijk om met andersdenkenden in gesprek te 
gaan en het goede Nieuws over Jezus te delen. De orga-
nisatie ‘Goede Boodschapper’ traint daarom leden van 
de Presbyteriaanse Kerk van Centraal-Afrika, zodat 
zij leren antwoorden te geven op vragen van anders-
denkenden. Dankzij deze trainingen kwamen de laatste 
jaren velen tot geloof. Investeert u mee in de missionai-
re rol van de Malawiaanse kerk? 

Pinkstercollecte | 28 mei

Steviger basis voor Albanese kerken
De protestantse kerken in Albanië en Kosovo zijn jong 
en klein te midden van armoede, dominante religies en 
een seculiere levenshouding. De kerken verlangen naar 
groei en willen diaconaal van betekenis zijn. Ze weten 
echter niet altijd hóe. Bovendien ontbreken vaak de 
middelen. De GZB helpt een groep gemeenten met het 
traject Fokusí. Dat biedt kerken kennis en vaardighe-
den om een gezonde gemeente te zijn. Helpt u mee om 
Albanese en Kosovaarse kerken een steviger basis te 
geven?



Zomercollecte | 13 augustus

Evangelie én levensonderhoud voor Filipino’s
De Filipijnen is een vriendelijk en gastvrij land. Toch
kampt het met armoede, natuurgeweld en slechte voor- 
zieningen. Er is veel werkloosheid en gebrek aan voort-
gezet onderwijs. Grote delen van de Filipijnen zijn nog
nauwelijks bereikt met het Evangelie. De Filipijnse kerk 
heeft een groot verlangen de blijde Boodschap te delen
en mensen naar lokale kerken te leiden. Dit gaat hand in 
hand met sociale en economische hulp. Zo voorziet de 
kerk Filipino’s in hun levensonderhoud en spreekt met 
hen over Jezus Christus. Ook door uw hulp?

Najaarscollecte | 5 november

Bloeiende gemeenten langs de Nijl
In Egypte verlangen christenen ernaar het Evangelie 
door te geven. Geen gemakkelijke opgave in een over-
wegend islamitisch land. Samen met de zendingswer-
kers Willem-Jan de Wit en Rob en Sijda Wesselink biedt 
de GZB ondersteuning bij theologische toerusting en 
medisch-diaconaal werk. Voor gemeenten langs de Nijl 
is deze steun onontbeerlijk, zodat christelijke gemeen-
ten bloeiende gemeenten worden. Doet u mee?



Saoud kwam onlangs tot 
geloof

In een omgeving waar bijna iedereen moslim is, 
ervaren kerken veel tegenstand. Toch is er onder 
christenen in Egypte een groot verlangen om Gods 
liefde zichtbaar te maken in de samenleving. Een nog 
jonge gemeente in Caïro heeft een tassenproject 
opgezet, zodat de allerarmsten in hun omgeving 
een eigen inkomen kunnen verwerven. Een van de 
deelnemers is Saoud*. Na de scheiding met haar 
man, een moslim, trok ze in bij haar familie. Een arm 
gezin dat zelf ook nauwelijks kan rondkomen. Wat 
was Saoud dan ook blij toen ze bij het tassenproject 
van de kerk in de wijk aan de slag kon. Voor de 
prachtige tassen die ze maakt, krijg ze een salaris 
en de extra winst komt ten goede aan de kerk.
Saoud bezocht ook steeds vaker de kerkdiensten; 
onlangs kwam ze tot geloof.

*In verband met veiligheid niet haar echte naam



Collecten 
Project 10:27



5 februari 2023 | Malawi

Investeren in huwelijken in Malawi
Huwelijk en gezinsleven in Malawi staan onder druk. 
Daarom krijgen predikanten training om koppels in 
hun gemeente toe te rusten. Thema’s als conflictbe-
heersing, trouw, vergeving en seksualiteit komen 
daarbij aan de orde. Eerdere deelnemers geven 
aan dat het huwelijk hierdoor een nieuwe dimensie 
kreeg. Zelfs de kinderen ervaren meer liefde, vrede 
en harmonie bij hun ouders. Deze verbetering van 
het gezinsleven heeft een positieve uitwerking op de 
gemeenschap. 12 maart 2023 | Nederland

Diaconale en pastorale hulp voor 
bekeerlingen (in samenwerking met 
Stichting Evangelie & Moslims)
Steeds meer migranten in Nederland vinden de weg 
naar een christelijke gemeente. Maar als migranten tot 
geloof komen, ontstaan er vaak problemen, doordat 
de moslimgemeenschap hen meestal verstoot als ze 
de weg van Jezus willen gaan. De Stichting Evangelie & 
Moslims wil samen met hen en de plaatselijke kerkelijke 
gemeente helpen problemen op te lossen, belemme-
ringen te doorbreken, zinvol werk te vinden en hen zo 
diaconaal en pastoraal te ondersteunen om getuige 
van Jezus te zijn. 



7 mei 2023

Noodhulp en wederopbouw
Op deze zondag na Bevrijdingsdag vraagt Project 
10:27 uw aandacht voor slachtoffers van nood-
situaties in de wereld. Partners van de GZB en 
Project 10:27 vragen regelmatig om hulp in om-
standigheden van oorlog en geweld, als gevolg van 
natuurrampen en bijvoorbeeld de coronapande-
mie. Project 10:27 zal voor de bestemming van deze 
collecte bij de actualiteit aansluiten. Wij houden u op 
de hoogte. 

25 juni 2023 | Albanië 

Basis (para)medische zorg in arme 
Albanese dorpen 
Albanië krabbelt op na het communistisch regime, 
maar is nog altijd één van de armste landen van Euro-
pa. De jonge protestantse kerk is klein van omvang, 
maar wel krachtig! De Albanese kerk wil uitreiken naar 
mensen in nood en zo Gods liefde zichtbaar maken. 
Om aan die diaconale roeping nog meer inhoud te ge-
ven, is vorig jaar samen met een groep Albanese ker-
ken een diaconaal traject gestart om het bewustzijn bij 
gemeenteleden nog meer te stimuleren en om samen 
met hen te investeren in diaconale activiteiten waar 
hun naasten bij gebaat zijn. Wij willen deze initiatieven 
van harte ondersteunen.



3 september 2023 | Filipijnen

Beroepstrainingen voor de allerarmsten 
op Samar
Veel mensen op Samar leven onder moeilijke omstan-
digheden. Het eiland wordt regelmatig getroffen door 
natuurgeweld en meer dan 60% van de bevolking leeft 
in armoede. Wij willen de lokale kerk helpen om deze 
kwetsbare mensen opleidingen en trainingen te bieden 
om de levens van de allerarmsten in dit gebied te 
helpen verbeteren. Om mensen aan inkomen te helpen 
om drie keer per dag te kunnen eten, om hun kinde-
ren naar school te kunnen sturen en om een vaste 
bron van inkomsten te hebben. Bovendien bieden de 
trainingen een mogelijkheid om het Evangelie te delen 
en relaties te leggen.

22 oktober 2023 | Nicaragua

Samen groeien – Aandacht voor 
kinderen in uitzichtloze situatie
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, bijbels on-
derwijs en sport en spel. Daarnaast ontvangen zo’n 60 
kinderen elke dag een maaltijd.



19 november 2023 | Lelystad

Hulp voor kwetsbare mensen in 
Lelystad (in samenwerking met IZB)

De pioniersplek Zuiderlicht richt zich door middel 
van Woord en daad op de Zuiderzeewijk in Lelystad. 
De wijk is kwetsbaar en kent al een lange tijd grote 
sociale problemen. Al langer worden vanuit de kerk 
activiteiten ontplooid. Met de vorming van deze 
pioniersplek wordt ingezet op de vorming van een ge-
loofsgemeenschap die dienend aanwezig is in de wijk. 
Stapje voor stapje worden activiteiten toegevoegd als 
ontmoetingsmomenten die bijdragen aan een open 
gemeenschap waar mensen in woorden en daden de 
liefde van Christus zichtbaar zien worden.

25 december 2023 | Egypte

Diaconaal werk door jonge gemeenten 

Veel dorpen in Egypte kampen met problemen, zoals 
ongeletterdheid, werkloosheid, gebrek aan kraanwa-
ter en goede gezondheidszorg. De jonge christelijke 
gemeenten in deze dorpen hebben veelal het verlan-
gen om een krachtig getuigenis te zijn in hun omgeving. 
Hun diaconale rol is belangrijker dan ooit! Wij willen hen 
helpen om activiteiten te ontwikkelen die uitzien naar 
de gemeenschap of die arme gemeenteleden helpen 
om hun eigen inkomen te verwerven. 



Hoe brengt u de collecte onder de aandacht van de gemeente?

Voor elke collecte zijn gratis folders, een kerkbladbericht en een PowerPoint of filmpje beschikbaar.

Collecten GZB
• Bestellen en downloaden kan via  

› www.gzb.nl/collecteren 
› info@gzb.nl 
› 0343-512444

• Naast folders heeft de GZB ook 
collectezakjes beschikbaar.

• De opbrengst van de collecten  
kunt u overmaken op IBAN  
NL91 INGB 0690 7624 45 onder 
vermelding van collectedoel en 
-datum.

Collecten Project 10:27
• Downloaden kan via  

› www.project1027.nl  
› info@project1027.nl 
› 088-1027000

• In overleg kunnen wij gedrukte 
folders voor u verzorgen.

• De opbrengst van de collecten  
kunt u overmaken op IBAN  
NL29 INGB 0000 0280 16, 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 regio van dit project.





Over de GZB 
Samen met u wil de GZB mensen over de 
hele wereld bereiken met het Evangelie. 
We willen werken aan gemeenten waar 
iedereen welkom is, waar mensen groeien 
in geloof, waar oog is voor elkaar en voor 
kwetsbare groepen in de samenleving.

Kijk voor meer info op www.gzb.nl 

Over Project 10:27
De naam en de ondertitel ‘… en je naaste als jezelf’ verwijst naar 
Lukas 10 vers 27, waar Jezus oproept om God lief te hebben 
boven alles en je naaste als jezelf. 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 
mensen om haar heen, dichtbij en ver weg.

Kijk voor meer info op www.project1027.nl


