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VOORWOORD

Wij leven in bijzondere tijden. Eerst de coronapandemie (die nog altijd zeer hardnekkig blijkt te 
zijn), vervolgens de oorlog in Oekraïne (wanneer zou dit eindigen?), maar ook de energiecrisis 
heeft veel mensen (in de portemonnee) geraakt. Om nog maar niet te spreken over het onbe- 
schrijflijke leed in Zuid-Azië na de enorme overstromingen afgelopen jaar. 

Veel vragen en verzoeken om hulp komen op u als diaconie en op ons als GZB / Project 10:27 af en 
juist de humanitaire crises raken ons in ons hart. We kúnnen daar niet onbewogen onder blijven en 
daarom blijven we ons uiterste best doen om te helpen!

Wij zijn blij verwonderd en dankbaar dat u ons bent blijven steunen in het afgelopen jaar, al was het 
duidelijk merkbaar dat de inkomsten onder druk stonden. Toch konden we dankzij uw support van 
betekenis blijven voor kwetsbaren, zoals gehandicapten en de allerarmsten. En ook komend jaar 
willen wij blijven investeren in verbetering van levensomstandigheden, zelfs in Malawiaanse huweli-
jken, omdat wij geloven dat dit zo waardevol is en een opdracht is die de Heere ons geeft!

Graag bied ik u namens de GZB voor het jaar 2023 deze gids aan met een actueel overzicht van de 
projecten van Project 10:27, het diaconale programma van de GZB. Voor meer informatie verwijs ik 
graag naar de website: www.project1027.nl. Verder vindt u in achterin deze gids het overzicht van 
de landelijke diaconale collecten in 2023.

Toont u ook komend jaar als diaconie, als gemeente, weer uw betrokkenheid en helpt u ons helpen? 
Dit kan door te collecteren, door een (extra) gift voor een specifiek diaconaal project, een actie op 
een school of in uw gemeente, maar bovenal door ons werk te gedenken in uw gebeden. 

Wij hopen ook komend jaar weer op u te mogen rekenen en wensen u van harte Gods zegen bij uw 
belangrijke werk, plaatselijk, landelijk en wereldwijd!

Danny Schurink,
Coördinator Project 10:27

Wat u verder nog moet weten…

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

• Het overzicht is gemaakt naar de stand per 1 januari 2023. 
• 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), maar ontvangt u deze nog niet? 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. 
• Wilt u één of meerdere collectedoelen extra onder de aandacht brengen in uw gemeente, bijvoorbeeld 

door middel van een specifieke collectefolder? Neemt u dan contact op voor de mogelijkheden, zodat 
uw collecteopbrengst significant hoger zal worden.

• 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.



MEDISCHE HULP
Medische zorg in afgelegen dorpen
Albanië | AL.3.105 | € 4.000
Albanië is een land dat sociaal-economisch volop in 
ontwikkeling is. Zeker buiten de steden is veel laag-
geschooldheid, werkloosheid en armoede. Medische 
zorg is voor velen onbereikbaar, dus mensen tobben 
meer en langer met hun gezondheid. Christenen pro- 
beren diaconaal van betekenis te zijn voor mensen om 
hen heen, ook op dit vlak.

Medische hulp voor kwetsbare mensen
Centraal-Azië | CA.1.107 | € 11.800
Een groep christelijke artsen in Centraal-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.

Investeren in verbetering gezondheidszorg 
DR Congo | DC.1.701 | € 35.300 
Door het geweld in Noord-Oost Congo zijn momenteel 
de missieziekenhuizen in Itendey en Lolwa gesloten. 
Mark Godeschalk is als arts nu betrokken bij andere 
ziekenhuizen en klinieken van de kerk. Tijdens zijn be-
zoeken stuit hij op gebrekkige middelen in deze me- 
dische centra. We willen graag helpen om de kwali- 
teit van de medische zorg te verbeteren, onder 
andere door het beschikbar stel¬len van de juiste 
medische apparatuur. Het geweld en de enorme aan-
tallen vluchtelingen die daardoor ontstaan draagt bij 
aan het belang van goede zorg. Het blijft ons verlangen 
om de bevolking in het zo zwaar getroffen land daarbij 
te helpen. Helpt u mee?

Gezondheidszorg in arm gebied
Ethiopië | ET.1.100 | € 13.250
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- 
en kindzorg. Onder de Berta’s, een arme bevolkings-
groep die voor 90% uit moslims bestaat, is de moeder- 
en kindsterfte namelijk erg hoog.

Medische zorg in Noord-India
India | IN.1.101 | € 13.650
In veel dorpen in het noorden van India is weinig aan-
dacht voor en kennis van reinheid en hygiëne. De 
gezondheid en het welzijn van de bewoners is vaak 
ronduit slecht. Een toegewijd team van artsen en ver-
pleegkundigen bezoekt deze dorpen om hierin ver-
betering te brengen. Ze doen gratis check-ups, geven 
gezondheidsadviezen en medicatie. Samen met het 
dorp worden ook nuttige, algemene voorzieningen 
bedacht en ontwikkeld, zoals een waterput.

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.

Hulp voor Aleppo
Libanon-Syrië | LB.1.103 | € 35.300
Aleppo ligt sinds het begin van de oorlog regelmatig 
onder vuur. Nu het geweld afneemt, treft economisch 
verval de stad. Zes op de tien mensen leven onder 
de armoedegrens. De meerderheid van de bevolking 
is niet in staat om in hun basisbehoeften te voorzien. 
Mensen komen steeds vaker naar de kerk in de hoop 
hulp te vinden. Ze komen niet alleen voor voedsel, maar 
ook voor financiële, emotionele of medische hulp. De 
Armeense Kerk in Aleppo heeft een kliniek opgericht 
om tegemoet te kunnen komen aan de vele hulpver- 
zoeken.

Vluchtelingen krijgen voorlichting over het voorkomen 
van ziekten
Zuid-Soedan | SS.1.104 | € 8.200
Een groot deel van de bevolking van Kajo-Keji, een 
regio in Zuid-Soedan, woonde de afgelopen jaren in 
vluchtelingenkampen in Oeganda. Nu er weer een 
relatieve vorm van vrede is, keren zij weer terug naar 
hun eigen land. De kerk van Kajo-Keji wil hen helpen, 
onder andere door mensen te trainen die in hun 
eigen omgeving gezondheidsvoorlichting kunnen 
geven. Zelfs met beperkte middelen kunnen sommige 
ziekten worden voorkomen. Er is daarbij speciale aan-
dacht voor moeder- en kindzorg.

Landelijke collecte
25 juni 2023
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“Diaconaat is niet zomaar hulp,

het is een getuigenis.

”
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NOODHULP EN WEDEROPBOUW

7 mei 2023 | Op deze zondag na Bevrijdingsdag 
vraagt Project 10:27 uw aandacht voor slachtoffers 
van noodsituaties in de wereld. 
Partners van de GZB en 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 bestem-
ming van deze collecte bij de actualiteit aansluiten.
Wij houden u op de hoogte.

Landelijke collecte
7 mei 2023

ZORG VOOR KWETSBARE MENSEN
Hulp voor dove mensen
Centraal-Azië | CA.1.110 | € 7.100
Veel dove mensen In Centraal-Azië zijn arm en onge-
schoold. Een team van zo’n 20 mensen (vaak zelf 
ook doof) helpen hen met voedsel, kleding, schoenen 
en brandstof en deelt het Evangelie. Met steun van de 
GZB worden trainingen mogelijk gemaakt en kunnen 
materialen beschikbaar worden gesteld.

Hospice voor daklozen
Centraal-Azië | CA.1.111 | € 23.500
Naast dagopvang krijgen zo’n 70-100 daklozen drie da-
gen per week een warme maaltijd, medische zorg en 
eventueel een knipbeurt. Om ook iets te doen voor de 
vele daklozen die op straat sterven is er onlangs een 
hospice gebouwd. In dit hospice is plaats voor vijf of 
zes daklozen die terminaal zijn. Zo krijgen deze kwets-
bare mensen goede zorg voor een waardig levensein-
de.

Opvang kinderen in kansarme wijken
Colombia | CO.1.105 | € 23.500
In twee achterstandswijken van de hoofdstad Bo-
gotá heeft de kerk opvang geregeld voor kinder-
en die opgroeien in armoede en slechte sociale om-
standigheden. De kinderen genieten van een bord 
voedzaam eten (vaak de enige die dag) en van de ver-
schillende activiteiten. Ze komen op een plek waar ze 
liefde en aandacht krijgen en waar ze zichzelf mogen 
zijn.

Diaconaal werk door jonge gemeenten Egypte  
Egypte | EG.1.114 | € 11.800
In Egypte, met name op het platteland, komt veel 
armoede voor. De GZB werkt samen met 14 jonge 
gemeenten die allemaal zoeken naar manieren om 
diaconaal en relevant aanwezig te zijn in hun omgeving.  
Zo is er een gemeente met een eigen kinderopvang, 
door een andere gemeente worden er voedselpakket-
ten uitgedeeld en weer een andere gemeente organi-
seert beroepstrainingen voor vrouwen.

Wederopbouw Zuid-Soedan Kajo-Keji Diocese
Zuid-Soedan | SS.N.103 |  € 58.000
De Anglicaanse kerk van Zuid-Soedan heeft jaren-
lang haar noodverblijf gehad in het grensgebied van 
Noord-Oeganda, vanwege geweld in de eigen regio in 
Zuid-Soedan. Nu het qua veiligheid weer iets stabieler 
is in Kajo-Keji (Zuid-Soedan) is de kerk teruggekeerd 
naar haar thuisbasis.

Landelijke collecte
25 december 2023
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Een dienstbare kerk
Costa-Rica | CR.1.103 | € 17.600
Steeds meer kerken in Costa Rica worden zich be-
wust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid 
om mensen te helpen die in moeilijke omstandigheden  
even. Ze voelen zich geroepen om hun omgeving te 
dienen, maar weten dit om verschillende redenen nog 
niet altijd handen en voeten te geven. Dit draagt er 
in grote mate toe bij dat er in de gemeente inmiddels 
diverse diaconale projecten worden opgezet om zo 
dienstbaar te mogen zijn voor de meest kwetsbaren.

‘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. Bijvoorbeeld door praktische hulp aan te 
bieden bij huisvesting of een straatcafé te organiser-
en waar mensen een luisterend oor vinden en elkaar 
kunnen ontmoeten. 

Zorg voor gezin en kerk
India | IN.1.103 | € 11.800
In het hindoeïstische noorden van India ontstaan 
veel nieuwe kerkjes. De voorgangers van deze kleine 
kerkjes zijn zelf nog maar kort christen en staan in-
eens in een leidende positie. Net als hun dorpsgen-
oten worstelen ook zij met armoede en slechte leefom-
standigheden. Ze verlangen naar verdieping van hun 
Bijbelkennis en vaardigheden als voorganger. Ze willen 
leren hoe ze meer tot Gods eer kunnen leven. Zo kun-
nen ze hun gemeenschap tot een voorbeeld zijn. Daar-
naast heeft zijn gezin een bron van inkomsten nodig. 
Hetzelfde geldt voor veel arme dorpsgenoten.  

Hulp aan gehandicapte kinderen 
Indonesië | ID. 1.103 | € 17.600
Veel gehandicapte kinderen in Indonesië worden 
verwaarloosd. 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 handvaardigheid, waardoor zij de 
mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen.

Zomerkamp voor Joodse en Palestijnse kinderen 
Israël | IL.1.104 | € 5.900
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 vluchtelingen en kwetsbare gezinnen
Libanon-Syrië | LB.1.104 | € 94.100
De diaconale tak van de Armeense Kerk in Libanon 
richt zich op een arme buitenwijk van Beiroet: de wijk 
Bourj Hammoud. Dit is een arme buitenwijk van Beiro-
et. Het staat bekend als één van de meest 
dichtbevolkte plekken in het hele Midden-Oosten. 
Er woont een mix van politieke, sociale en religieuze 
groeperingen. Bovendien is de wijk een ‘toevlucht-
soord’ voor vluchtelingen uit de 
regio. Ze worden geholpen in hun basisbehoeften, 
zoals gezonde voeding, kleding, medische hulp en met 
activiteiten gericht op kinderen, zoals huiswerk- 
begeleiding en maatschappelijk werk.

Opvang peuters uit vluchtelinggezinnen
Libanon-Syrië | LB.1.100 | € 17.600
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 kinderen ontvangen een maaltijd en onderwijs. 
Ouders worden toegerust om hun kinderen een 
hoopvolle toekomst te geven.

Zomerplezier voor kinderen
Libanon-Syrië | LB.1.102 | € 17.600
Veel kinderen in Libanon en Syrië groeien op in grote 
armoede. Tijdens de zomervakantie brengen veel 
kinderen hun tijd op straat door omdat er geen geld 
is voor uitjes of activiteiten. De zomeractiviteiten die 
de Armeense Kerk op verschillende plaatsen organi-
seert, biedt deze kinderen een leuke en tegelijk leer-
zame tijd.

Opvanghuis voor gehandicapten
Malawi | MW.2.104 | € 5.900
De lichamelijk en verstandelijk gehandicapten in de 
sloppenwijk Ndirande behoren tot de allerarmsten. 
Sommigen van hen hebben niemand die naar hen omzi-
et. Gelukkig is er een opvanghuis: ‘Tidzalerana’ (‘We zu-
llen zorg voor elkaar dragen’). Tidzalerana biedt naast 
voedsel, onderdak en Bijbelstudies ook passende 
vaardigheidscursussen aan, waardoor sommige be-
woners bijvoorbeeld leren om rieten manden of deur-
matten te kunnen maken en verkopen. 

Verslavingshulp 
Mexico | MX.9.100 | € 9.000
Met hulp van de GZB is ruim tien jaar geleden in het 
zuiden van Mexico een christelijk afkickcentrum 
opgericht: Centro Shalom. In tien jaar tijd zijn hier 
al meer dan 700 mannen opgevangen en afgekickt 
van hun verslaving en hebben zij een nieuwe kans 
gekregen. Het werk gaat door…
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“Zorg voor elkaar,

niet alleen met woorden

maar ook met daden.

Investeren in huwelijken
Malawi | MW.1.100 | € 11.800
Het huwelijk- en gezinsleven in Noord-Malawi staan 
onder druk. Dit wordt onder andere veroorzaakt door 
culturele aspecten als het superioriteitsgevoel van 
mannen en polygamie. Ook de economische situatie 
speelt een rol: veel mannen trekken voor kostwinning 
naar andere landen, waarbij overspel op de loer ligt. 
Er is een gebrek aan kennis en literatuur over onder-
werpen als seksualiteit, rolverdeling en communicatie. 
Dit alles veroorzaakt ongezonde gezinssituaties en 
heeft een negatieve invloed op de sociale situatie in de 
dorpen en de gemeenschap. Dit vraagt om een actieve 
diaconale rol van de kerk, waarbij echtparen bijstand 
krijgen om te werken aan een gezonde relatie.

Zorg voor kwetsbare mensen
Mozambique | MZ.1.101 | € 16.000
Ruim één 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 gestart. Honderden vrijwilligers 
zetten zich hiervoor in en trekken de dorpen in, waar-
bij ze ook voedsel uitdelen en evangeliseren. Inmiddels 
worden er circa 10.000 mensen per jaar bereikt door 
dit werk.

Omzien naar de allerarmsten
Mozambique | MZ.1.103 | € 5.900
Umoja is een project van een partner 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. Denk 
hierbij aan het repareren van huizen, het geven van 
voedsel en het aanleggen van basisvoorzieningen. 

Traumaverwerking
Namibië | NA.1.102 | € 14.000
In Namibië leven veel mensen met onverwerkte trau-
ma’s, mede door de grillige historie van het land. 
Trauma Healing Network biedt hiervoor passende 
retraites aan en geeft daarnaast trainingen aan nieu-
we trainers. De droom van Trauma Healing Network is 
dat uiteindelijk in elke stad in Namibië mensen in staat 
zijn om getraumatiseerde mensen te begeleiden en te 
helpen genezen.

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

Oog en hart voor gehandicapten
Nepal | NE.1.106 | € 17.650
Hulporganisatie ACN heeft oog en hart voor mensen 
die in moeizame omstandigheden leven, zoals mensen 
met een handicap. Zij worden vanuit de heersende 
hindoereligie achtergesteld en hebben maar weinig 
kansen. ACN komt voor hen op en biedt hen onder an-
dere een vaktraining aan, zodat ze beter in hun eigen 
levensonderhoud kunnen voorzien en dit op een mani-
er die bij hen past. Ook stimuleert ACN lokale kerken 
om een helper en een familie voor hen te zijn

Hart voor Roma
Slowakije | SK.1.100 | € 20.000
Overal in Europa wonen Roma. Er wordt vaak op hen 
neergekeken en daarom leven ze vaak in de marge. De 
kleine kerk in Slowakije RCCS heeft oog voor hen en wil 
er voor hen zijn. Zij organiseert allerlei activiteiten met 
en voor Roma, zoals hulp bij het dagelijks levensonder-
houd, een ontmoetingsplek, dagopvang voor tiener-
moeders en kinderkampen. 

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 mis-
sen de middelen en mogelijkheden om te helpen. De 
chris-telijke organisatie Kardelen zoekt deze gezinnen 
op, geeft therapie aan huis en biedt ondersteuning en 
sociale activiteiten om de kinderen te laten opbloeien.

Landelijke collecte
5 februari 2023

”
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Albanese kerken dragen een steentje bij
Albanië | AL.3.105 | € 14.000
Albanië is een land in ontwikkeling. Helaas is er veel 
werkloosheid en armoede en zijn de sociale en medis-
che voorzieningen beperkt. Heel veel Albanezen zijn 
daarom aangewezen op hulp van familie of andere 
naasten. Hier ligt ook een mooie opdracht en kans 
voor kerken: door uit te reiken naar mensen in nood 
kunnen ze Gods liefde zichtbaar maken. Kerken delen 
voedsel- en hygiënepakketten uit, samen met bijvoor-
beeld de Albanese Voedselbank. Ook organiseren ze 
samen met een christelijke Albanese kliniek (para)me-
dische kampen in afgelegen dorpen waar mensen een 
gratis check up, medicatie en gezondheidsadviezen 
kunnen krijgen. 

Maaltijden en Bijbels onderwijs voor Turkstalige
Romakinderen | Bulgarije | BG.1.102 | € 41.175
Voorganger ds. Krasimir Madzharov, zijn vrouw Pepa 
en vrijwilligers van de Bulgaarse Methodistenkerk 
openen dagelijks de kerkdeuren voor de kinderen 
uit de wijk. Dagelijks wordt de kinderen minimaal één, 
maar liefst twee gezonde maaltijden aangeboden. 
Met de kinderen wordt gepraat en gezongen. Samen 
wordt uit de Bijbel gelezen en de kinderen worden 
van harte gestimuleerd goed gedrag te vertonen en 
verkeerde gewoontes juist af te leren. Ook worden 
de families van de kinderen thuis bezocht om zo be-
trokkenheid te tonen en ouders handreikingen te kun-
nen doen voor het opvoeden van hun kinderen. 
De christenen staan in het dorp inmiddels heel goed 
bekend en de inzet van de kerk wordt gewaardeerd. 

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. Er zijn ver-
schillende projecten waarmee zij hun naasten helpen: 
naschoolse activiteiten voor kinderen in wijken met 
veel geweld en drugs, aandacht voor daklozen, een 
gezond ontbijt en activiteiten voor eenzame ouderen, 
ondersteuning van vluchtelingen uit Venezuela, etc. 

Kerken worden ondersteund in bewustwording hoe 
zij diaconaal actief kunnen worden én blijven. 

Hulp voor kinderen in ‘La Tabla’
Costa Rica | CR.1.102 | € 5.900 
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 altijd voldoende geld om hun kinderen 
een goede maaltijd te geven. De kerk heeft in de wijk 
een ontmoetingsplek opgezet en biedt voedselhulp en 
huiswerkbegeleiding.

Geen kind mag honger lijden
Israël | IL.1.100 | € 11.800
Meer dan een miljoen Israëliërs leven onder de armoe-
degrens. De Joodse Marion Kunstenaar, Nederlandse 
van oorsprong, heeft in 2002 de organisatie Yad Elie 
opgericht. Deze organisatie zorgt ervoor dat zo’n 600 
Joodse en Palestijnse kleuters, kinderen en tieners 
die dat nodig hebben, op school een maaltijd krijgen. 
Daarnaast krijgen de kinderen veel informatie over 
het belang van gezonde voeding.

Voedselprogramma voor kwetsbare mensen
Namibië | NA.1.101 | € 8.800
Een groot deel van de Namibische bevolking leeft in 
armoede. Imago Dei ondersteunt diverse voedsel-
projecten, educatie en medische projecten, maar ook 
evangelisatiewerk. In de schrijnende context van de 
gemeenschappen bieden deze projecten hoop aan hen 
die het moeilijk hebben.

VOEDSELHULP

Hulp aan vluchtelingenfamilies
Turkije | TR.1.300 | € 5.900
Turkije kent de laatste jaren 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 | € 8.800
Zimbabwe is een land met veel tekorten. Een groot 
deel van de bevolking leeft onder de armoedegrens. 
Toenemende inflatie en stijgende prijzen van basis- 
behoeften zijn een grote zorg. De diaconale rol van de 
kerk is daarom belangrijker dan ooit. Gemeenteleden 
worden geholpen met activiteiten waarmee ze hun 
eigen inkomen kunnen verwerven. En het mooie is dat 
zij daarvan weer delen met mensen die het nóg slech-
ter hebben.

Vragen over Project 10:27?
Neem contact op met de coördinator,

Danny Schurink, 
T: 088-1027000,

E: dschurink@project1027.nl
Hij wil u graag adviseren of

het programma verder toelichten.
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ONDERWIJS EN WERK

Bouw en inrichting lagere school 
Ethiopië | ET.1.103 | € 23.600
Van de 80 stammen die leven in Ethiopië is de helft 
nog niet bereikt met het Evangelie. Door het opleiden 
van evangelisten kunnen nieuwe gemeenten gesticht 
worden op plekken waar nog geen christenen wonen. 
Om de evangelisten financieel te kunnen steunen, is 
de kerk een particuliere lagere school gestart voor 
kinderen van haar kwetsbare gemeenteleden. De op-
brengst van deze school wordt bestemd voor evange-
lisatiewerk.

Beroepstrainingen voor de allerarmsten op Samar
Filipijnen | PH.1.101 | € 17.700
Samar is een van de armste provincies 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 gelegenheid om het Evangelie te delen 
met de deelnemers en hun families. 

Christelijk onderwijs voor achtergestelde kinderen
Pakistan | PK.1.103 | € 4.200
Om de vicieuze cirkel van armoede en slavernij te door-
breken helpen we graag mee om arme kinderen in 

Pakistan de kans te geven om naar school te gaan. Met 
name christenen hebben te maken met discriminatie 
en geweld in dit overwegend islamitisch land. De kerk 
heeft op verschillende plekken in Pakistan christelijke 
scholen opgericht. Hierdoor kan er een einde komen 
aan armoede en slavernij.

Landelijke collecte
3 september 2023

Aandacht voor kinderen in een uitzichtloze situatie
Nicaragua | NI.1.101 | € 12.500
In vijf achterstandswijken van drie grote steden in 
Nicaragua biedt de kerk kinderen en tieners een 
kans om te ontsnappen uit de vaak uitzichtloze situ-
atie van armoede, geweld en verslaving. De kinderen 
krijgen hulp bij huiswerk, les in lezen en rekenen, 
Bijbels onderwijs en sport en spel. Daarnaast ont- 
vangen zo’n 60 kinderen elke dag een maaltijd.

Diaconaat en leiderschap
Peru| PE.1.115 | € 25.900
De nood onder armere mensen in de Peruaanse 
samenleving is groot. Aangezien veel kerken jaren-
lang zelf ontvangers waren van diaconale hulp, is het 
geven van hulp aan mensen in de eigen omgeving nog 
niet overal vanzelfsprekend. Het ontwikkelen van een 
eigen diaconale roeping als kerk en leren omzien naar 
mensen in de omgeving vraagt om goed leiderschap.

Voedselprogramma voor ondervoede gezinnen
Rwanda | RW.1.104 | € 11.800
Cyangugu staat bekend als het armste deel van 
Rwanda. Ondervoeding of slechte voeding is een belang- 
rijke 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 door middel van gezonde maal- 
tijden, begeleiding van kinderen en trainingen voor 
moeders. Er wordt gewerkt aan verzelfstandiging van 
het programma, waarbij er meer initiatief en eigenaar-
schap bij de deelnemers van het programma komt te 
liggen (gemeenschapsontwikkeling).

Landelijke collecte
22 oktober 2023
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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. 
In samenwerking met de Protestantse wijkgemeente 
De Ontmoeting in Almelo worden zij uitgenodigd voor 
allerlei activiteiten en de samenkomsten op zondag. 
Soms is er intensieve begeleiding vanwege problemen 
in de gezinssituatie.

Diaconale en pastorale hulp voor bekeerlingen
Evangelie & Moslims | NL.B.371 | € 32.500
Steeds meer migranten in Nederland vinden de weg 
naar een christelijke gemeente. Deze gemeenten willen 
hen helpen met hun zorgen en problemen. De mede- 
werkers van Evangelie & Moslims helpen met hun 
kennis en ervaring gemeenteleden en migranten om 
elkaar beter te begrijpen.

Werken aan herstel voor migrantenvrouwen
Evangelie & Moslims | NL.B.374 | € 24.000
Veel vluchtelingen hebben traumatische din-
gen meegemaakt. Sommige vrouwen zijn mis-
bruikt en soms ook slecht behandeld. De me-
dewerksters van Evangelie & Moslims begeleiden 
deze vrouwen bij de verwerking van hun erva- 
ringen. Na hun bekering willen ze met Gods hulp op-
nieuw beginnen. 

DIACONAAT IN NEDERLAND

www.evangelie-moslims.nl

Landelijke collecte
12 maart 2023

Vakonderwijs voor kansarme jongeren (CEFORMI)
Rwanda | RW. 1.103 | € 17.600
Extra werkgelegenheid is hard nodig voor de vele, vaak 
kansarme jongeren in Rwanda. CEFORMI, vakschool 
van de kerk in Kigali, traint jongeren voor een ber-
oep, zoals kapster, naaister, timmerman, loodgieter 
en lasser. Hierdoor worden jongeren in staat gesteld 
(beter) in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Om 
de school te helpen minder afhankelijk te worden van 
donaties, willen we de school helpen om de school aant-
rekkelijker te maken voor nieuwe studenten en helpen 
om zelf meer inkomen te genereren m.b.v. renovatie of 
nieuw equipment.

Kleuteronderwijs op het platteland
Rwanda | RW. 1.108 | € 8.250
De Anglicaanse Kerk in Kigali wil kwetsbare kinder-
en helpen. Zij zet zich in voor goed lesmateriaal en 
getrainde leerkrachten om de kinderen van het 
platteland van voorschools onderwijs te voorzien. 
In dit project worden in vijf jaar tijd meesters en 
juffen van ongeveer 35 kleuterscholen getraind en 
krijgen ruim 2000 kinderen de kans om zich gezond te 
ontwikkelen.

Vaktraining in Bweyeye
Rwanda | RW.1.110 | € 7.100
De Anglicaanse Kerk in Bweyeye (in Zuidwest Rwanda, 
tegen de grens met Burundi)  geeft eenvoudige trainin-
gen op het gebied van naaien, metselen en elektricite-
it. 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.  

Opleiding leerkrachten basisonderwijs
Zuid-Soedan | SS.1.102 | € 9.400
De lange geschiedenis van (burger-) oorlog en geweld 
in Zuid-Soedan is zeer schadelijk geweest voor het 
onderwijs. De onderwijsvoorzieningen in zowel Zuid-
Soedan als de vluchtelingenkampen in o.a. Oeganda 
zijn onder de maat. Veel basisschoolleraren die deso-
ndanks lesgeven op de scholen hebben hier zelf geen 
opleiding voor gekregen.



Houses of Joy
Stichting Gave | NL.B.380 | € 40.000
Op een asielzoekerscentrum (azc) is het moeilijk om ac-
tiviteiten voor de vluchtelingen te organiseren.  Activi-
teiten vanuit kerken zijn niet toegestaan. Asielzoekers 
hebben vaak geen centrale plek waar ze elkaar kun-
nen ontmoeten en contact met Nederlanders kunnen 
hebben. Voor activiteiten met vluchtelingen moet dan 
een locatie worden gezocht die meestal ver bij een asi-
elzoekerscentrum vandaan ligt. Voor potentiële vrijwil-
ligers vanuit de kerken is het niet altijd duidelijk waar 
precies activiteiten met de vluchtelingen zijn. Stichting 
Gave wil locaties voor activiteiten en ontmoeting op 
loopafstand van het azc.

Moeder- en kindweekenden
Stichting Gave | NL.B.383 | € 10.000
Jaarlijks organiseert Gave Moeder-en-Kindweekend-
en voor alleenstaande vluchtelingenmoeders en hun 
jonge kinderen. Een ontspannen weekend om tot rust 
te komen en God beter te leren kennen: kracht voor 
een nieuwe start!

Ondersteuning van kerken bij nieuwe (tijdelijke) asiel-
locaties 
Stichting Gave | NL.B.3880 | € 10.000
Door te weinig opvangplekken voor asielzoekers is 
COA hard op zoek naar nieuwe locaties. Op veel plaat-
sen worden vaak tijdelijke asielopvang gerealiseerd. 
Gave biedt ondersteuning aan lokale kerken om in 
deze (soms beperkte) periode de vluchtelingen welkom 
te heten en Gods liefde met hen te delen. Kennis van 
andere culturen, van goede methodes of geloofscom-
municatie zijn logischerwijs vaak niet aanwezig. Het is 
niet altijd duidelijk wat effectieve manieren zijn om tot 
zegen voor een vluchteling te zijn. Gave heeft hier veel 
ervaring mee en zet die graag in om lokale kerken te 
ondersteunen.

Kansen voor tieners in Groningen
IZB | NL.B.397| € 4.725
Rond Diaconaal-Missionair Centrum ‘Het Pand’ in Gro-
ningen groeien veel kinderen en tieners op in moeili-
jke omstandigheden. Vaak komen ze uit éénoudergez-
innen. Ook krijgen deze kinderen en tieners vaak te 
maken met huiselijk geweld en verwaarlozing. Voor 
hen organiseert ‘Het Pand’ ieder jaar een geweldig 
kamp. Iedereen die regelmatig op de club aanwezig is 
krijgt een uitnodiging. Daarbij maken ze gebruik van 
een prachtige blokhut waar ze drie dagen lekker van 
de omgeving en elkaar genieten. Meestal is het niet ver 
van Groningen, zodat de ouder(s) ook even kunnen 
komen. Ieder kamp staat een bepaald thema centraal. 

Aan tafel wordt gelezen uit een kampboekje waarin 
iets wordt geschreven over dat thema en ook vanuit 
de Bijbel een voorbeeld gegeven wordt, waaruit iets 
kan worden ontdekt of geleerd. 

Van ontmoeting naar concreet helpen
IZB | NL.B.365 | € 6.405
In de wijk Caberg in Maastricht wordt onder leiding 
van ds. Ron van der Spoel een pioniersplek gestart. In 
deze wijk met een hoge maatschappelijke kwetsbaar-
heid is in samenwerking met het Leger des Heils een 
ontmoetingsplek geopend waar mensen elkaar kun-
nen ontmoeten, waar concrete hulp wordt geboden en 
waar door alles heen gebouwd wordt aan een nieuwe 
geloofsgemeenschap. 

Pioniersplek Zuiderlicht, Lelystad
IZB | NL.B.363 | € 19.300
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 proble- 
matiek. Voor de buurtbewoners organiseert Zuider- 
licht verschillende diaconale activiteiten.

Een Duimdrop voor de armste kinderen in Bospol-
der-Tussendijken 
IZB | NL.B.364 | € 4.620
In de wijk Bospolder-Tussendijken (Rotterdam West) 
groeien veel kinderen op in armoede. Geloven in BoTu 
verzorgt met de ‘Duimdrop’ een veilige speelomgeving, 
zodat voorkomen wordt dat kinderen op jonge leeftijd 
met criminaliteit of drugsgebruik in aanraking komen.

Landelijke collecte
19 november 2023

www.izb.nl
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Malawi | Investeren in huwelijken
Huwelijk en gezinsleven in Malawi staan onder druk. Daarom krijgen predikanten training om koppels in 
hun gemeente toe te rusten. Thema’s als conflictbeheersing, 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.

Nederland | Diaconale en pastorale hulp voor bekeerlingen | Dit is een project van Evangelie en 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, belemmeringen te doorbreken, zinvol werk te vinden en hen zo 
diaconaal en pastoraal te ondersteunen om getuige van Jezus te zijn. 

Noodhulp en wederopbouw
Op deze zondag na Bevrijdingsdag vraagt Project 10:27 uw aandacht voor slachtoffers van noodsituaties in 
de wereld. Onze partners  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 col-
lecte bij de actualiteit aansluiten. Wij houden u op de hoogte.

Albanië | Basis (para)medische zorg in arme dorpen
Albanië krabbelt op na het communistisch regime, maar is nog altijd één van de armste landen van Europa. 
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 geven, 
is vorig jaar samen met een groep Albanese kerken een diaconaal traject gestart om het bewustzijn bij ge-
meenteleden 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.

Filipijnen | Beroepstrainingen voor de allerarmsten op Samar
Veel mensen op Samar leven onder moeilijke omstandigheden. 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 
kinderen 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.

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 onderwijs en sport en spel. Daarnaast ontvangen zo’n 60 kinder-
en elke dag een maaltijd.

Nederland | Hulp voor kwetsbare mensen in Lelystad | Dit is een project van de 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 geloofsgemeenschap
die dienend aanwezig is in de wijk. Stapje voor stapje worden activiteiten toegevoegd als ontmoetings- 
momenten die bijdragen aan een open gemeenschap waar mensen in woorden en daden de liefde van 
Christus zichtbaar zien worden.

(Eerste kerstdag | Egypte | Diaconaal werk door jonge gemeenten
Veel dorpen in Egypte kampen met problemen, zoals ongeletterdheid, werkloosheid, gebrek aan kraan- 
water en goede gezondheidszorg. De jonge christelijke gemeenten in deze dorpen hebben veelal het ver-
langen 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.
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