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Maak de collecte klaar voor
de toekomst met Givt!

Waarom Givt?

Makkelijk en eenvoudig

collecteren

Voor elke activiteit inzetbaar

Geen ANBI/CBF-keurmerk

nodig

Aan de slag met Givt

Geen

abonnementskosten

Eenmalige opstartkosten

Alle giften overzichtelijk

in een dashboard

Meer informatie? Neem een kijkje op www.givtapp.net of neem contact op via 

0320 - 320 117 of info@givtapp.net

Beste diaken,

Voor u ligt de eerste editie van de Collectegids. 

Een handig hulpmiddel bij het opstellen van uw 

collecterooster of het bepalen van een 

bestemming voor eventuele giften vanuit de 

diaconie.

De Collectegids is een uitgave van Diaconie-

Magazine, een jaarlijkse uitgave met artikelen, 

nieuws en informatie voor diakenen. Dit 

magazine geven wij al uit sinds 2012. Uit de 

positieve reacties en nabestellingen die wij van 

diaconieën ontvangen, blijkt dat de uitgave 

voorziet in een behoefte.

Met deze Collectegids hopen de goede doelen en 

wij als uitgever u van dienst te zijn bij het vast-

stellen van goede doelen die u wilt steunen met 

een gift of een plek op het collecterooster.

Website 

Op de website www.collectegids.nl kunt u de 

goede doelen ook vinden. De website is een zeer 

handige bron van informatie voor diakenen:

• Goede doelen overzichtelijk gerangschikt.

• Zoeken op thema.

• Elk goede doel een eigen pagina.

• Teksten over het goede doel voor in uw 

kerkblad of nieuwsbrief.

• PowerPoint sheets, PDF-bestanden van 

folders en linkjes naar Youtube-filmpjes die 

u tijdens de collecte kunt tonen.

Wij hopen dat u veel gebruiksgemak heeft van 

de Collectegids. Graag wensen wij u alle goeds 

en plezier toe bij uw werk voor de kerk!

Hartelijke groet,

Marco van de Wetering 

uitgever

Colofon
Collectegids verschijnt als bijlage bij 

DiaconieMagazine en wordt verspreid 

binnen alle kerken binnen de protestant-

se en evangelische gezindte.

Uitgever

Helderblauw BV

Postbus 209

3770 AE Barneveld

bureau@helderblauw.nl

www.collectegids.nl

KvK 08178996

BTW nr NL8197.23.393.B01

Adreswijziging

Wilt u een adreswijziging doorgeven?  

Ga dan naar www.helderblauw.nl/

adreswijziging-kerken.

Niets uit deze uitgave mag worden 

verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt 

door middel van druk, fotokopie, digitaal 

of op welke wijze dan ook, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming 

van de uitgever.

 

© 2019 – Helderblauw BV, Barneveld

Kijk op www.collectegids.nl 
voor informatie over de  
goede doelen en bestanden  
en filmpjes.
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3xM
Postbus: Postbus 2510

Postcode: 3800 GB

Plaats: Amersfoort

Telefoon: 033 - 286 4103

E-mail: info@3xm.nl

Website: www.3xm.nl 

IBAN: NL13 INGB 0000 0011 44

Jaya zag de film over Jezus in haar dorp. Ze was 

ondersteboven van Zijn liefde, ontferming én 

kracht. Bijvoorbeeld toen Jezus een vrouw 

genas die al twaalf jaar ziek was. Zelf is ze 

vaak naar de dokter geweest voor medicijnen 

en behandelingen. ‘Maar ik had nog nooit om 

genezing gebeden. Nu weet ik dat ik echt met 

alles naar Jezus kan gaan. Hij heeft alle macht!’

Miljoenen mensen in Pakistan verlangen naar 

een boodschap van vrede en onvoorwaarde-

lijke liefde. Velen van hen zijn analfabeet. 

Daarom komt 3xM met diverse christelijke 

films naar hen toe, op soms heel afgelegen 

plaatsen. Over het leven van Jezus bijvoor-

beeld of over maatschappelijke problemen 

die spelen. In veel dorpen worden nu kerken 

gebouwd.

Nieuw sinds 2019 zijn de Mobile Field 

Assistants. Onze medewerkers komen met 

hun laptop bij de mensen thuis. In huiskamers 

vertonen zij christelijke films. Dat levert open-

hartige gesprekken op over het geloof. 

Bouwt u mee aan de kerk in Pakistan? 
Steun ons met een collecte en gebed!

‘Ik kreeg tranen 
 in mijn ogen!’

www.3xm.nl

Wij komen graag bij  
u langs voor een  
boeiende presentatie.

Bel 033 286 4103 
(Jacqueline Dam).

Thema’s:  Evangelisatie, Kerkelijke organisatie,

                Missie, zending

Actief in:  Buitenland

www.collectegids.nl
Bij deze Collectegids is ook een website beschikbaar. 

Een praktische en overzichtelijke website met informatie over 

de goede doelen en links naar websites, filmpjes, bestanden etc.

Op de website Collectegids.nl  

•  Informatie over de goede doelen
• Adres- en contactgegevens
• Bankrekeningnummers
• PowerPoint sheets voor gebruik tijdens 

de kerkdienst
• Youtube-filmpjes voor gebruik tijdens 

de kerkdienst
• PDF-bestanden  

van brochures
• Zoeken op thema’s

Ga naar www.collectegids.nl voor al 
deze uitgebreide informatie over de 
goede doelen in deze gids.
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Thema’s:  Evangelisatie, Kerkelijke organisatie,       

                Levensbeschouwelijk, Missie, zending

Actief in: Nederland

Alpha
Adres: Hoofdstraat 51a

Postbus: 3971 KB

Plaats: Driebergen

Telefoon: 0343 - 74 50 70

E-mail: info@alphanederland.org

Website: alphanederland.org

IBAN: NL07 RABO 0372 9695 85

Thema’s:  Kinderen met een visuele beperking

Actief in:  Nederland

Bartiméus Fonds
Postbus: Postbus 999

Postcode: 3700 AZ

Plaats: Zeist

Telefoon: 030 - 693 50 50

E-mail: info@bartimeusfonds.nl

Website: www.bartimeusfonds.nl

IBAN: NL05 ABNA 0526 2626 21

Mag Alpha op het collecterooster van jouw kerk?

Al ruim twintig jaar is Alpha Nederland de 

drijvende kracht achter Alpha. Inmiddels heb-

ben in Nederland meer dan 300.000 mensen 

(en wereldwijd miljoenen) een Alpha gedaan. 

Daardoor hebben ontzettend veel mensen ken-

nis kunnen maken met het christelijk geloof.

De missie van de kerk ondersteunen

Alpha Nederland wil haar droom realiseren 

door, met en voor de kerk. Wij geloven dat vita-

le kerken onze samenleving tot bloei brengen. 

Daarom zijn wij gepassioneerd om de kerk te 

ondersteunen in haar missie om het evangelie 

te delen.

Dat doen we o.a. door de verschillende 

activiteiten (zoals de vernieuwde Alpha Youth 

Series en de landelijke Alpha - Campagne) 

die hebben bijgedragen aan de eerste stappen 

van onze droom: “In 2036 hebben 1.000.000 

mensen in Nederland het evangelie van Jezus 

Christus gehoord via Alpha.”

Wat kan jouw kerk doen voor de 1.000.000 

deelnemers op Alpha?

Kijk op alphanederland.org/collecte voor meer 

informatie. 

alphanederland.org/collecte

Als blijkt dat je kind (bijna) niets kan zien, 

maak je je grote zorgen. Heeft mijn kind een 

toekomst? Zal het net als leeftijdsgenootjes 

kunnen leren, spelen, sporten? Gelukkig is er 

veel mogelijk. 

Het Bartiméus Fonds is er voor alle mensen met 

een visuele beperking. Wij maken ons er sterk 

voor dat zij voluit kunnen meedoen. Kinderen 

hebben onze speciale aandacht. 

Samen met u kunnen wij onderzoek, onderwijs 

en hulpmiddelen mogelijk maken. Dit doen we 

vanuit onze Bijbelse opdracht en ons verlangen 

om ons in te zetten voor onze naasten. 

Helpt u mee?

“Wij zien het als onze op-
dracht om net als Jezus 
barmhartig om te zien naar 
kinderen die slechtziend of 
blind zijn.”

www.bartimeusfonds.nl

Met uw steun kunnen wij méér bereiken, zoals:

• onderzoek naar vroegdiagnose van ernstige, 

zeldzame oogaandoeningen

• voelbare en hoorbare lesmaterialen

• slimme hulpmiddelen die het verschil maken

Help mee en doneer op bartimeusfonds.nl!



98

Thema’s:  evangelisatie, maatschappelijk, sociaal,

              missie, zending

Actief in:  Buitenland

Bible League
Adres: Van der Houven van Oordtlaan 6

Postcode:  7316 AH

Plaats: Apeldoorn

Telefoon:  033 - 472 58 00

E-mail:  info@bibleleague.nl

Website:  www.bibleleague.nl

IBAN:  NL69 INGB 0006 9910 23

Thema’s:  ontwikkelingshulp, kinderen

Actief in:  Azië, Afrika en Latijns-Amerika

Compassion Nederland
Postbus: Postbus 1340

Postcode: 7301 BN

Plaats: Apeldoorn

Telefoon: 055 - 599 44 22

E-mail: info@compassion.nl

Website: www.compassion.nl

IBAN: NL91 INGB 0000 003232

Het doel van het werk van Bible League is 

dat mensen Jezus Christus leren kennen door 

het Woord van God, tot geloof komen en een 

persoonlijke relatie met Hem krijgen en zich 

aansluiten bij een lokale kerk. Dit doen we 

door te voorzien in Bijbels, studiemateriaal en 

training. Daarbij werken we via lokale kerken. 

Bible League dient wereldwijd lokale hulp- 

behoevende kerken via drie programma’s:

• Project Philip: Bijbelstudie- en trainings- 

programma gericht op evangelisatie en 

discipelschap;

• Gemeentestichter training: Training waarin 

deelnemers leren een gemeente te stichten 

op plaatsen waar nog geen gemeente is,  

of waar deze hard groeit;

• Alfabetiseringscursus: Mensen leren lezen 

en schrijven aan de hand van de Bijbel. 

Het kost €6 om één iemand te bereiken  

met een eigen Bijbel en studiemateriaal. 

Wereldwijd werkt Bible League in meer dan  

50 landen. We willen mensen bereiken die 

geen eigen Bijbel hebben en/of Gods Woord 

nog helemaal niet kennen. 

Helpt u mee?

www.bibleleague.nl

Kinderen zijn de grootste slachtoffers van 

extreme armoede. Compassion bevrijdt 

kinderen uit armoede in Jezus’ naam. In 

een Compassion-project krijgen kinderen 

gezonde voeding, gezondheidszorg en 

toegang tot onderwijs. Sponsorkinderen 

worden op alle gebieden van hun leven 

geholpen: fysiek, sociaal-emotioneel, 

cognitief en geestelijk. Ieder kind maakt 

kennis met de onvoorwaardelijke liefde 

van Jezus.

www.compassion.nl

Compassion werkt altijd samen met lokale 

kerken en uitsluitend met lokale medewer-

kers. Zij weten namelijk als geen ander wat 

de gevolgen van extreme armoede kunnen 

zijn en kennen de omgeving en de mensen. 

Wanneer een kerk een Compassion-project 

start, is het in staat een plek te creëren, 

zoals geen andere hulpverlener dat kan. 

Het is een plek waar Gods liefde tastbaar 

wordt. Momenteel zijn er wereldwijd meer 

dan 2 miljoen kinderen die deelnemen aan 

het programma van Compassion.
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Thema’s:  Maatschappelijk, sociaal

Actief in:  Nederland

De Regenboog groep
Adres: Droogbak 1d

Postcode: 1013 GE

Plaats: Amsterdam

Telefoon: 020 - 531 76 00

E-mail: info@deregenboog.org

Website: www.deregenboog.org

IBAN: NL79 TRIO 0379 3155 64

Thema’s:  Maatschappelijk, sociaal, Ontwikkelingshulp

Actief in:  Buitenland, Nederland

Dokters van de wereld
Adres: Nieuwe Herengracht 20

Postcode: 1018 DP

Plaats: Amsterdam

Telefoon: 020 - 465 28 66

E-mail: info@doktersvandewereld.org

Website: www.doktersvandewereld.org

IBAN: NL11 ABNA 0491 7178 08

De Regenboog Groep zet zich in voor mensen 

in (sociale) armoede

Wij bouwen aan een stad waarin plek is voor 

iedereen. Dakloos, psychiatrisch, gebukt onder 

schulden of verslaafd. Onze vrijwillige buddy’s 

en coaches ondersteunen hen. In onze 

inloophuizen geven we hen aandacht en zorg 

en we bieden dagbesteding. Zo versterken we 

elkaar.

Kom langs

Menselijke relaties zijn voor ons essentieel. 

Daarom willen we u graag leren kennen. 

Bijvoorbeeld tijdens een wandeling langs de 

portieken en buitenslaap-plekken van de Am-

sterdamse binnenstad of bij een kop koffie in 

een van onze inloophuizen.

Delen 

We delen namelijk graag wat ons beweegt. We 

zijn er van overtuigd dat wat ons raakt ook u 

beweegt. Uw bijdrage aan ons werk is daarom 

een bijdrage aan menselijke waardigheid, als 

mensen onder elkaar.

www.deregenboog.org

Zorgbus

Wij zijn Dokters van de Wereld, onderdeel 

van het internationale netwerk Médecins du 

Monde. Wereldwijd strijden wij voor het recht 

op gezondheidszorg voor iedereen. Want elk 

mens heeft recht op een goede gezondheid en 

toegang tot zorg. 

Stel je eens voor, je bent gevlucht voor oorlog, 

geweld of armoede en noodgedwongen pro-

beer je in een vreemd land een nieuw bestaan 

op te bouwen. Je hebt geen geldige verblijfspa-

pieren of zorgverzekering. En je weet niet waar 

je naartoe moet als je ziek bent en zorg nodig 

hebt. Wat doe je dan? 

Wereldwijd zijn miljoenen mensen op de 

vlucht voor oorlog, geweld en armoede. Deze 

vluchtelingen zijn ver van huis, kampen vaak 

met trauma’s en leven in grote onzekerheid. 

Omdat de meeste ongedocumenteerde mi-

granten geen zorgverzekering mogen afsluiten, 

krijgen zij vaak geen medische hulp. Terwijl 

iedereen recht heeft op medische hulp, of je nu 

verblijfspapieren hebt of niet.

De Zorgbus

Dokters van de Wereld komt op voor de meest 

kwetsbaren. Om ervoor te zorgen dat ook zij 

medische hulp krijgen als dat nodig is, rijden 

we rond met Zorgbussen, waarin we gratis 

spreekuren bieden aan ongedocumenteerde 

migranten. Medische vrijwilligers bieden in de 

bus een luisterend oor en begeleiden daarnaast 

mensen naar de reguliere zorg. Zo zorgen we 

ervoor dat mensen in kwetsbare situaties de 

medische hulp krijgen die ze vaak zo hard 

nodig hebben. 

Voor meer informatie over onze Zorgbussen en 

de hulp die wij bieden kunt u contact opnemen 

met Marjon Minnaard 020 - 465 2866.

www.doktersvandewereld.org
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Thema’s:  Ontwikkelingshulp

Actief in:  Buitenland

Stichting Edukans
Adres: Berkenweg 11

Postcode: 3818 LA

Plaats: Amersfoort

Telefoon: 033 - 460 60 10

E-mail: info@edukans.nl

Website: www.edukans.nl

IBAN: NL21 INGB 0000 0005 15

Thema’s:  Gezondheid, Levensbeschouwelijk, 

                Maatschappelijk, Sociaal, Opleidingen, Overig

Actief in:  Nederland

Exodus Nederland
Adres: Morssingel 5

Postcode: 2312 AZ

Plaats: Leiden

Telefoon: 071 - 516 19 50

E-mail: info@exodus.nl

Website: www.exodus.nl

IBAN: NL68 INGB 0004 3244 14

Onderwijs is de kans van je leven. De kans om 

te ontsnappen aan armoede, om een baan te 

vinden en te werken aan een goede toekomst. 

Veel kinderen in ontwikkelingslanden krijgen 

die kans niet. Wereldwijd gaan 262 kinderen 

en jongeren niet naar school of ze stoppen 

voortijdig.

Zoals Asana (9) uit Ghana, die niet naar school 

kan omdat ze voor de kinderen van haar tante 

moet zorgen.

“Het is niet eerlijk dat ik het werk van een 

volwassene moet doen. Als iedereen ‘s avonds 

slaapt, probeer ik toch te lezen en schrijven.”

Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan 

kwalitatief goed onderwijs. Door te zorgen 

voor een veilige leeromgeving, goed opgeleide 

en gemotiveerde docenten en opleidingen die 

aansluiten bij de arbeidsmarkt. Ook lichten we 

ouders voor over het belang van onderwijs.

Geeft u een kind de kans van zijn leven? 

Met uw hulp zorgt Edukans dat kinderen in 

ontwikkelingslanden zich kunnen ontwikkelen. 

Om uit te groeien naar een volwassene vol 

zelfvertrouwen, met capaciteiten om zijn eigen 

toekomst te beïnvloeden.

www.edukans.nl

Steun de re-integratie van ex-gedetineerden

Gedetineerden, ex-gedetineerden en familie-

leden vinden zorg en aandacht bij Exodus om 

de criminaliteit definitief de rug toe te keren. 

Met een intensief begeleidingsprogramma 

krijgen (ex-)gedetineerden de kans om in een 

Exodushuis of thuis te werken aan een succes-

volle re-integratie en een zinvolle toekomst.

Ruim 300 medewerkers en bijna 1.700 

vrijwilligers zijn dagelijks aan het werk om 

vele honderden gedetineerden en ex-gedeti-

neerden te motiveren. Ook achterblijvende 

ouders, partners en kinderen kunnen rekenen 

op de steun van Exodus. 

Net als de uittocht uit de woestijn gaat de 

tocht van (ex-)gedetineerden met vallen en 

opstaan, die soms een eeuwigheid lijkt te 

duren. 

www.exodus.nl

Maak kennis

Bodem van de oceaan

Vijf jaar geleden raakte Aad (33 jaar) gedetineerd en vanaf toen ging het bergafwaarts. 

‘Mijn leven lag op de bodem van de oceaan’, vertelt Aad. 

‘Exodus opent deuren voor mij, die ik zelf niet open kreeg. 
Daar ben ik hen dankbaar voor.’
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Thema’s:  Evangelisatie, Missie, zending

Actief in:  Buitenland

Frontiers
Postbus: Postbus 350

Postcode: 3840 AJ

Plaats: Harderwijk

Telefoon: 035 - 692 25 58

E-mail: info@frontiers.nl

Website: www.frontiers.nl

IBAN: NL06 INGB 0007 2305 83

Wereldwijd zijn er zo’n 1,7 miljard moslims. 

Ruim 1 miljard van deze moslims hebben de 

boodschap dat Jezus hen liefheeft nog nooit 

gehoord. Er zijn geen gelovigen, er is geen kerk 

en er zijn geen werkers die onder hen wonen 

om te vertellen van het Goede Nieuws. 

En slechts 3% van alle zendelingen gaat naar 

dit soort gebieden, die nog onbereikt zijn met 

het evangelie. Dat vinden wij oneerlijk, en 

hier willen wij meer balans in brengen. De 

missie van Frontiers is daarom om juist naar 

deze volken toe te gaan, en hen met liefde en 

respect uit te nodigen om Jezus te volgen. Wij 

sturen onze werkers naar de meest onbereikte 

moslimvolken, verspreid over Noord-Afrika, 

het Midden-Oosten en Azië. Werkers delen 

hun leven en geloof met de lokale bevolkings-

groepen.

Naast het uitzenden van werkers mobiliseert 

Frontiers ook gebed voor deze onbereikte 

volken doormiddel van 30 Dagen Gebed en 

Omarm een Volk.

www.frontiers.nl

Thema’s:  Evangelisatie, Levensbeschouwelijk, 

                Maatschappelijk, sociaal

Actief in:  Nederland

Stichting Gave
Adres: Marie Curiestraat 35

Postcode: 3846 BW

Plaats: Harderwijk

Telefoon: 0341 - 460 328

E-mail: servicedesk@gave.nl

Website: www.gave.nl

IBAN: NL85 INGB 0006 9900 56

Een vluchteling verlangt ernaar om gezien 

te worden. Niet als een nummer, of als 

bedreiging van onze cultuur. Maar gewoon

 als een persoon. Gods hart klopt van liefde 

voor de vluchteling. Een vluchteling heeft 

het nodig om geliefd te zijn. Door mensen 

die om hem geven, hem gastvrij tegemoet 

treden. Hem Gods liefde willen doorgeven.

 

Kerken kunnen veel betekenen voor 

vluchtelingen. Omgekeerd zorgen 

vluchtelingen in kerken vaak voor 

geloofsverdieping en nieuw zicht op 

onderwerpen als gastvrijheid of diaconaat. 

 

Stichting Gave maakt kerken en christenen 

bewust van de bijbelse roeping om 

vluchtelingen gastvrij te ontvangen. 

Gave helpt christenen om vluchtelingen 

te zien, lief te hebben en een plek te 

bieden in de christelijke gemeenschap.

Dat doet Gave door te inspireren, 

adviseren en het organiseren van 

activiteiten. 

Daarnaast biedt Gave juridische 

ondersteuning. Gave werkt eraan mee 

dat vluchtelingen gezien en geliefd worden.

www.gave.nl
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Thema’s:  Maatschappelijk, Sociaal

Actief in:  Nederland

Hadassa hoeve
Postbus: De Vaart 12

Postcode: 7784 DJ

Plaats: Ane

Telefoon: 0524 - 560 965

E-mail: info@hadassahoeve.nl

Website: www.hadassahoeve.nl

IBAN: NL10 RABO 0144 3725 41

Jonge vrouwen die zijn vastgelopen weer 

laten bloeien: daarvoor is Hadassa hoeve op-

gericht. We bieden een unieke woonplek aan 

jonge vrouwen  tussen de 16 en 23 jaar, die 

niet in staat zijn zelfstandig te functioneren. 

Hadassa helpt de jonge vrouwen hun leven 

(weer) op de rails te krijgen en een zelfstandig 

leven op te bouwen. Wij geloven dat ieder 

mens talenten heeft. We helpen de jonge 

vrouwen hun talenten weer te ontdekken en 

in te zetten. Zodat ze leren leven zoals leven 

bedoeld is. 

De hoeve biedt veel mogelijkheden om de 

talenten van de jonge vrouwen in te zetten en 

verder te ontwikkelen. 

Het oude bakhuis hebben de vrouwen onder 

begeleiding verbouwd en wordt 

nu gebruikt als theehuis i.c.m. met een 

cadeauwinkel (het Pieterpad loopt naast de 

hoeve). Wandelaars krijgen een kop koffie op 

het terras en tegelijkertijd worden de nieuwe 

appelbollen gemaakt in de keuken. Een dag 

later worden de boodschappen gedaan voor 

de komende week en krijgt de boerderij een 

schoonmaakbeurt. Kortom het gewone leven 

biedt kansen om te groeien.

www.hadassahoeve.nl

Kleinschalige woon- en 

werkvoorziening voor jonge 

vrouwen, die vastgelopen 

zijn in hun leven

Een thuis waar je onder professionele 
begeleiding aan de slag gaat met:

• een positief zelfbeeld  
• accepteren wie je bent
• verborgen talenten 
• toewerken naar een zelfstandig leven

Stichting Hadassa Hoeve 
De vaart 12, 7784 DJ  Ane, 0524 - 560 965
info@hadassahoeve.nl, www.hadassahoeve.nl

OOK VINDT

U BIJ ONS:

Granny’s barn met 
teahouse en webwinkel

binnenkort: B&B en 
vergaderlocatie

Thema’s:  Ontwikkelingshulp

Actief in:  Buitenland

Stichting HOE (Hulp Oost-Europa)
Adres: Wattstraat 2

Postcode: 3771 AG

Plaats: Barneveld

Telefoon: 0342 - 420 554

E-mail: info@stichtinghoe.nl 

Website: www.hulpoosteuropa.nl

IBAN: NL84 INGB 0000 0088 87

Stichting HOE (Hulp Oost-Europa) ge-

looft dat christenen de roeping hebben 

recht te doen aan de meest kwetsbaren. 

Daar zetten we ons voor in, samen met 

onze lokale partners in Oost-Europa.

Doet u mee?

Hulp in de vorm van ‘Dagelijks brood’, 

maar ook hulp die hoop voor de 

toekomst biedt, hoop om de situatie te 

kunnen verbeteren.

De hulp aan deze mensen vindt plaats 

via plaatselijke kerkelijke gemeenten 

in Oost-Europa, zodat zij diaconaat 

handen en voeten kunnen geven. De 

kerken bieden hulp aan hen die dat 

nodig hebben, onafhankelijkk van ras 

of godsdienst.

Geloof, bid, geef en bouw!

www.hoehelpt.nl
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Thema’s:  Gezondheid, Levensbeschouwelijk,  

 Maatschappelijk, Sociaal

Actief in:  Nederland

Stichting Vrienden van In de Bres
Adres: Zonnedauw 5

Postcode: 9202 PE

Plaats: Drachten

Telefoon: 088 - 277 88 81

E-mail: 

Website: www.ggzindebres.nl

IBAN: NL68 INGB 0008 8414 13

Thema’s:  Evangelisatie, Maatschappelijk, Sociaal, 

                Missie, Zending

Actief in:  Buitenland, Nederland

Stichting Interserve Nederland
Adres: Hoofdstraat 55

Postcode: 3971 KB

Plaats: Driebergen-Rijssenburg

Telefoon: 0343 - 745 400

E-mail: info@interserve.nl

Website: www.interserve.nl

IBAN: NL94 INGB 0001 9423 05

www.ggzindebres.nl

Geloof werkt. Het stempelt ons leven en 

bepaalt hoe we ons gedragen op de werkvloer, 

in huis of op straat. Daarom zenden we samen 

met kerken enthousiaste vakmensen uit om 

in Azië en de Arabische wereld te werken en 

te laten zien hoe goed het is om met God te 

leven. Dit doen we vanuit een holistische visie. 

Zending is voor ons een levensstijl. Wij willen 

als discipelen van Jezus anderen inspireren om 

ook een discipel van Hem te worden, zodat dit 

zichtbaar wordt in alle aspecten van het leven. 

In Nederland zijn wij samen met kerken aan 

het ontdekken hoe wij lokaal mensen met een 

niet-westerse achtergrond in aanraking kunnen 

brengen met Jezus. In ons netwerk hebben we 

veel mensen die ervaring hebben met crosscul-

tureel contact. Deze willen we graag delen met 

kerken. Ook hebben wij materiaal ontwikkeld 

met het oog op immigranten.

Zullen we een keer verder kennis maken? 

Bel 0343-745400 of stuur een mailtje naar 

info@interserve.nl voor meer informatie.

www.interserve.nl

stichtingvriendenvanindebres@indebres.nl

In de Bres werkt aan herstel bij psychische  

problemen. Wij bieden diagnostiek en 

behandeling voor kinderen, jongeren,  

volwassenenen ouderen; in de vorm van  

individuele, groeps-, gezins- en relatietherapie.  

Onze wachttijden zijn kort. 

Ons team is multidisciplinair en behandelt niet 

alleen de klacht, maar geeft ook hulp aan de 

mens. We betrekken in overleg naaste familie

en vrienden van de cliënt bij de behandeling, 

zodat beide partijen steun ontvangen en elkaar 

kunnen ondersteunen. 

Financiële ondersteuning 

Wij proberen problemen te voorkomen door 

mensen preventief te informeren. Zo kunnen 

wij lezingen, presentaties en trainingen geven 

aan predikanten, pastoraal medewerkers, 

kerkenraden, onderwijzend personeel van 

Christelijke scholen en verenigingen in kerken 

over psychische problemen. Dit wordt verzorgd 

door (GZ-)professionals. Genoemde activiteiten 

worden niet vergoed vanuit de overheid en vra-

gen om een andere financieringsvorm. Stichting 

Vrienden van In de Bres maakt gebruik van de 

diensten van Christelijke GGZ In de Bres. Steun 

Vrienden van In de Bres en help medemensen 

op weg naar herstel.
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Thema’s:  Ontwikkelingshulp, Zending, Gezondheid

Actief in:  Buitenland

Leprazending
Adres: Arnhemseweg 1

Postcode: 7331 BA

Plaats: Apeldoorn

Telefoon: 055 - 760 05 00

E-mail: info@leprazending.nl

Website: www.leprazending.nl

IBAN: NL49 INGB 0000 8898 89

Wereldlepradag | zondag 26 januari

Lepra is een afschuwelijke ziekte die levens

compleet verwoest. Wij willen u vragen om

op Wereld Lepra Dag te collecteren voor

leprapatiënten. Vroegrijdige behandeling 

van lepra kan allerlei nare misvormingen voorko-

men. Het zorgt er bovendien voor dat mensen niet 

worden uitgesloten.

Helpt u mee? Kijk op: Leprazending.nl/kerken

Lepra is een ziekte die nog steeds zorgt voor gebro-

ken levens. Met tijdige voorlichting, 

medicatie en nieuwe kennis is het mogelijk 

dat lepra echt verdwijnt.

Mimoun is volledig hersteld van lepra. 

Dankzij medicatie en fysiotherapie is zij 

weer op de been. Ook heeft zij een opleiding 

kunnen volgen en kon zij weer terug naar 

haar familie. Op de website kunt u nog 

meer verhalen lezen van leprapatiënten die 

genezen zijn.

www.leprazending.nl

Lepra daar kunnen we nu mee breken

Thema’s:  Gezondheid, Nederland, Maatschappelijk,   

                Sociaal

Actief in:  Buitenland

Light for the World
Adres: Vendelier 13

Postcode: 3905 PB

Plaats: Veenendaal

Telefoon: 0318 - 58 63 58

E-mail: info@lightfortheworld.nl

Website: www.lightfortheworld.nl

IBAN: NL10INGB00000000131

www.lightfortheworld.nl

Gelijke kansen voor 
iedereen
Nyamith vlucht op negenjarige leeftijd samen met 

haar familie uit hun dorp in Zuid-Soedan, vanwege 

de burgeroorlog. Door een hersenaandoening bij 

de geboorte, kan Nyamith kan niet lopen. Haar 

moeder draagt haar op de rug. 

Ze wonen inmiddels vijf jaar in vluchtelingenkamp 

Mahad. Het is niet gemakkelijk geweest voor 

Nyamith. Ze ging niet naar school en kinderen ver-

meden haar. Mensen dachten dat er geen toekomst 

voor haar was. Zelfs haar moeder vertelde dat ze 

geen hoop zag voor haar dochter. 

Met uw hulp kunnen wij ervoor zorgen dat mensen 

met een handicap toegang tot voedsel, onderwijs, 

revalidatie en medische zorg krijgen. 

•BID: Voor mensen met een handicap in 

  ontwikkelingslanden.

•GEEF: Dankzij uw gift kunnen wij mensen met een  

  handicap hoop geven. Kijk op lightfortheworld.nl  

  en steun ons.

•NODIG UIT: Onze sprekers komen graag in uw 

  gemeente om te vertellen over ons werk
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Thema’s:  Evangelisatie, Gezondheid, Maatschappelijk,  

 Sociaal, Missie, Zending

Actief in:  Buitenland

MAF Nederland
Postbus: Postbus 7

Postcode:  7390 AA

Plaats: Twello

Telefoon: 055 - 741 00 17

E-mail: info@maf.nl

Website: www.maf.nl

IBAN: NL40 ABNA 0558 3458 08

Elke 5 minuten vertrekt of landt er ergens ter 

wereld een vliegtuig van MAF. Een vliegtuig 

met Bijbels, noodhulp, medische hulp of 

ontwikkelingshulp. Zonder de vliegtuigen van 

MAF blijven mensen in afgelegen gebieden 

onbereikbaar.

Wij geloven dat iedereen bereikbaar  

moet zijn voor Gods Liefde. 

Dankzij de piloten en vliegtuigen van MAF 

kunnen hulporganisaties en kerken komen op 

plekken waar anders niemand komt. Dankzij 

steun vanuit Nederland hoeven (ernstig) zieken 

niet te betalen voor een ambulancevlucht. 

Met de opbrengst van één collecte maakt MAF 

meerdere Levensreddende vluchten.

Dankzij uw collecte/bijdrage maakt u het 

volgende mogelijk:

• Voor € 200,- vliegen we 1.000 Bijbels 

naar een dorp in hun lokale taal.

• Voor € 500,- kunnen we 120 personen 

voorzien van één week eten.

• Voor € 1.000,- vliegen we 10 hulpverle-

ners en zendelingen naar plaatsen waar 

nood is. 

We vinden het mooi en belangrijk om over ons 

werk te vertellen. Nodig ons gerust uit!

www.maf.nl

Graag informeren wij u vrijblijvend over
mogelijkheden en fi scale voordelen van het gebruik
van collectebonnen ten gunste van uw kerk.

Tevens ontvangt u modellen en een bestelformulier.

De waarde van de bonnen bepaalt u zelf.

Informeer en bestel bij:

Thema Media
collectebonnen

een beproefd systeem

Collectebonnen

(onderdeel van StyleMathôt, grafi media-specialist)

Postbus 2096, 2002 CB Haarlem
tel (023) 517 83 28   fax (023) 55 333 50

info@collectebonnen.nl  -  www.collectebonnen.nl

Graag informeren wij u vrijblijvend over

Collectebonnen

Graag informeren wij u vrijblijvend over

Collectebonnen
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Thema’s:  Noodhulp en Herstel, Ondervoeding en  

 Gezondheidszorg, Water en Sanitatie,  

 Onderdak en Infrastructuur

Actief in:  Buitenland

Medair Nederland
Adres: Hardwareweg 2K

Postcode: 3821 BM

Plaats: Amersfoort

Telefoon: 033 - 737 04 40

E-mail: nederland@medair.org

Website: nl.medair.org

IBAN: NL52 INGB 000 000 2091

Thema’s:  Bijbels verspreiden, nieuwe generaties 

  bereiken met de Bijbel

Actief in:  wereldwijd

Nederlands Bijbelgenootschap
Postbus: Postbus 620

Postcode: 2003 RP

Plaats: Haarlem

Telefoon: 023 - 514 61 46

E-mail: info@bijbelgenootschap.nl

Website: www.bijbelgenootschap.nl

IBAN: NL74 SNSB 0266 3808 08

Medair wil graag met jouw kerk samenwerken 

door hoop en herstel te brengen aan de meest 

kwetsbare mensen in de wereld. Laten we 

samen optrekken in het doen van barmhartig-

heid. Dat kan op verschillende manieren.

Expeditie Vluchteling

Ga de uitdaging aan en nodig ons uit voor 

Expeditie Vluchteling. Een simulatiespel 

gebaseerd op de realiteit waarbij kinderen en 

jongeren zich op hun eigen niveau bewust wor-

den van het leven van vluchtelingen.

Een spreker in jouw kerk

Nodig één van onze sprekers uit. Ons verhaal 

kan ondersteunend zijn voor jouw kerk om te 

ontdekken wat de Bijbel zegt over omzien naar 

anderen, navolging van de Here Jezus en wat 

dit concreet betekent voor vluchtelingen.

Voor wie ben jij een naaste?

Jezus laat aan de hand van zijn verhaal

over de barmhartige Samaritaan zien

hoe je iedereen die in nood is, ongeacht

ras, afkomst of geslacht, hulp en ondersteuning

kunt geven. Want elk mens telt! Zo wil nood-

hulporganisatie Medair aanwezig zijn voor de 

meest kwetsbare mensen in nood in afgelegen 

en verwoeste gemeenschappen. We gaan tot 

het uiterste om mensen te bereiken en blijven

om samen te bouwen aan een betere en

duurzame toekomst.

“Ik verzeker jullie: alles wat 
jullie gedaan hebben voor een 
van de onaanzienlijksten van 
mijn broeders of zusters, 
dat hebben jullie voor mij
gedaan.”

nl.medair.org

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt al 

200 jaar de Bijbel dichtbij. Dat doen we voor 

mensen van nu en voor volgende generaties, in 

Nederland en wereldwijd, met traditionele en 

moderne vormen.

Voor iedereen een begrijpelijke bijbel in de 

eigen taal: de taal van het hart. In Nederland 

doen we dat met bijbels en bijbelvertalingen, 

maar ook met de website debijbel.nl en gratis 

app ‘Mijn Bijbel’. Wereldwijd zoekt het NBG 

uit waar de grootste nood is, en vervolgens 

slaan we de handen ineen met bijbelgenoot-

schappen wereldwijd om zoveel mogelijk 

bijbels te verspreiden.

Welk project wilt u steunen met uw kerk?

In 2020 hebben we drie grote projecten waar 

u als kerk aan kunt geven. Bijbels voor Syrië, 

Bijbels voor Honduras en ons kinderprogram-

ma Bijbel Basics voor migrantenkerken in 

Nederland. Lees er alles over op bijbelgenoot-

schap.nl/collecte. Samen brengen we de Bijbel 

dichtbij!

“De Bijbel in de taal 
 van het hart.”

www.bijbelgenootschap.nl

NBV, NBG 1951, Bijbel 
in Gewone Taal of HSV. 
Meer dan 100.000 mensen 
lezen de Bijbel van hun 
voorkeur op debijbel.nl, 
dé bijbelwebsite van 
Nederland. Scan de 
QR-code hier rechts.  

Matteüs 25 vers 40

Nodig ons uit in jouw kerk!
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Thema’s:  evangelisatie en gemeentestichting

Actief in:  Oost Azië

OMF
Adres: Eendrachtstraat 29a

Postcode: 3784 KA

Plaats: Terschuur

Telefoon: 0342 -  46 26 d66

E-mail: info@omfmail.com

Website: www.omf.nl

IBAN: NL36 INGB 0000 4932 96

Thema’s:  Missie, Maatschappelijk, Sociaal, Evangelisatie

Actief in: Buitenland

Open Doors
Postbus: Postbus 47

Postcode: 3850 AA

Plaats: Ermelo

Telefoon: 034 - 1465 000

E-mail: info@opendoors.nl

Website: www.opendoors.nl

IBAN: NL08 INGB 0000 0077 33

Ik kom graag bij u langs

Noem mij maar Wies. Dat is niet mijn echte 

naam. Die kan ik niet gebruiken. Dat is niet 

veilig. Ik ben nu ergens in Oost-Azië. Het 

christelijk geloof is hier verboden. De mensen 

leven in barre omstandigheden. Er is nauwe-

lijks eten en er is geen brandstof meer voor de 

verwarming.

Ik ben hier van de buitenwereld afgesloten. 

Er is geen contact met familie en vrienden in 

Nederland mogelijk. Het is mijn verlangen dat 

alle mensen in dit duistere land de Here Jezus 

leren kennen. Nu weet nog maar twee procent 

van de inwoners wie Hij is en zij kunnen daar 

met niemand over praten. 

Het is zo belangrijk dat wij meeleven.  Ik kan 

daar op papier weinig over vertellen. De over-

heid leest mee. Daarom toer ik af en toe door 

Nederland. Langs kerken en gemeenten. Ik 

kom graag bij u langs om dan in alle openheid 

te delen wat hier aan de hand is en wat wij 

kunnen doen.  

www.omf.nl

Versterk wat is overgebleven

Apo (7) mist zijn vader, die door extremisten 

werd ontvoerd omdat hij christen is. Acht jaar 

oorlog richtte enorm veel schade aan in Syrië. 

Niet alleen aan gebouwen, maar vooral in 

mensenlevens. 

Het leven van Apo en zijn moeder Jina is 

voorgoed veranderd. Dat geldt voor talloze 

christenen in Syrië. Armoede, onverwerkte trau-

ma’s en werkeloosheid maken het lastig om het 

leven weer op te pakken. Wat is overgebleven 

van de kerk in Syrië, heeft ons gebed en onze 

steun hard nodig.

“Versterk het overige dat dreigde te sterven”, 

staat in Openbaring 3 vers 2. Daarmee begon 

het werk van Open Doors-oprichter Anne van 

der Bijl ruim zestig jaar geleden. Nog steeds is 

deze opdracht actueel en urgent: we bemoedi-

gen en versterken vervolgde christenen in ruim 

vijftig landen.

Staat u met ons op de bres voor de kerk in 

Syrië? Steun het werk van Open Doors met een 

collecte of een gift! opendoors.nl/collecte

www.opendoors.nl
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Thema’s:  Kerkelijke organisatie, Maatschappelijk,

               Sociaal

Actief in:  Buitenland en Nederland

PAX
Adres: Sint Jacobsstraat 12

Postcode: 3511 BS

Plaats: Utrecht

Telefoon: 030 - 233 33 46

E-mail: info@paxvoorvrede.nl

Website: www.paxvoorvrede.nl

IBAN: IBAN NL03 TRIO 039 051 5000

Thema’s:  Maatschappelijk, sociaal

Actief in:  Nederland

Over grenzen

Oorlogen en conflicten ontstaan vaak doordat 

er grenzen overschreden worden. Om een 

conflict te beëindigen is het vaak nodig om 

die onzichtbare grenzen te overbruggen. Het 

belangrijkste instrument van de vredesbewe-

ging is altijd de ontmoeting geweest. Daarvoor 

is het belangrijk dat we grenzen over durven te 

gaan en verbinding zoeken met elkaar. Om het 

verhaal van de andere kant te kunnen horen en 

te luisteren met ons hart.

Dialoog met de vijand

Valdete Idrizi uit Kosovo is zo’n vrouw die 

etnische en culturele grenzen in haar land 

probeert te overbruggen met behulp van dia-

loog en cultuur. In haar woonplaats Mitrovica 

is de bevolking sinds de oorlog gescheiden 

door een onzichtbare grens: in het noorden 

van de stad wonen de Kosovaarse Serviërs en 

in het zuiden de Kosovaarse Albanezen. Deze 

scheiding bepaalt elk facet van het leven. De 

spanningen en het onderling wantrouwen tus-

sen de beide bevolkingsgroepen zijn groot.

Verbinding 

Hoewel ze te maken had met veel tegen-

werking en negativiteit, bracht Valdete toch 

de moed op om contact te zoeken met de 

voormalige vijand. Samen met PAX richtte ze 

in 2001 de organisatie Community Building 

Mitrovica (CBM) op. Deze organisatie zet zich 

in om ontmoeting mogelijk te maken tussen 

Servische en Albanese Kosovaren. 

Steunt u ook het vredeswerk van PAX  

met een gift? Hartelijk dank.

Siriz
Postbus: Postbus 60

Postcode: 2800 AB

Plaats: Gouda

Telefoon: 085 - 130 15 70

E-mail: info@siriz.nl

Website: www.siriz.nl

IBAN: NL06 RABO 0146 2675 08

“Ik ben erg trots op wat we
hebben bereikt. Over de
toekomst ben ik optimistisch, 
maar ik weet dat het een 
kwestie van lange adem is.”

www.paxvoorvrede.nl

Lizette was 29 jaar toen ze erachter kwam dat 

ze zwanger was. ‘Het was een complete shock 

en ik wist niet wat ik moest doen. Ik heb con-

tact opgenomen met Siriz. De gesprekken met 

Siriz hielpen me om voor mezelf zuivere keu-

zes te maken. Ook kreeg ik ondersteuning bij 

de voorbereiding op de komst van mijn kind.’ 

Siriz is de specialist bij onbedoelde zwanger-

schap. Wij bieden preventie, ondersteuning 

en zorg. Door middel van voorlichting onder 

jongeren willen we een bijdrage leveren aan 

het terugdringen van het aantal onbedoelde 

zwangerschappen in Nederland. Daarnaast 

verlenen wij kortdurende en langdurende psy-

chosociale hulp aan vrouwen en mannen die te 

maken krijgen met een onbedoelde zwanger-

schap. Ook bieden wij opvang aan zwangere 

vrouwen zonder woonplek die intensieve 

begeleiding nodig hebben als voorbereiding op 

het moederschap op jonge leeftijd. 

Met uw bijdrage zorgt u ervoor dat wij 

vrouwen als Lizette kunnen blijven helpen. 

Mogen wij op u rekenen?

www.siriz.nl

Valdete Idrizi
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Thema’s:  Maatschappelijk, Sociaal, Milieu, Natuur, 

                Ontwikkelingshulp, Opleidingen, Overig

Actief in:  Buitenland

Solidaridad
Adres: ‘t Goylaan 15

Postcode: 3525 AA

Plaats: Utrecht

Telefoon: 030 - 272 03 13

E-mail: info@solidaridad.nl

Website: www.solidaridad.nl

IBAN: NL05 TRIO 0212 1854 11

U draagt ongetwijfeld regelmatig katoenen kle-

ding. Vooral heerlijk bij warm weer en lekker 

luchtig om bijvoorbeeld in te slapen. Het slaapt 

veel prettiger als uw pyjama is geproduceerd 

met respect voor mens, milieu en toekomstige 

generaties.

De katoenindustrie groeit. Dat lijkt mooi, maar 

de keerzijde van het verhaal is dat er sprake is 

van misstanden. Het mag allemaal niets kosten. 

Van duurzaamheid, oog voor het milieu en fat-

soenlijke lonen voor keihard werkende boeren 

en arbeiders is geen sprake. 

Het is nu nog niet te laat om veranderingen 

in gang te zetten. Daarom vraagt Solidaridad 

tijdens de adventscampagne uw steun voor 

onze totaalaanpak om de hele sector 

duurzamer en eerlijker te maken: voor de 

katoenboeren, voor de textielarbeiders en 

ook voor onze aarde. 

Doe mee: www.solidaridad.nl/kerkenactie 

www.solidaridad.nl

Steun onze 
totaalaanpak 
voor duurzame, 
eerlijke kleding 
uit Ethiopië. 

Van katoenplant tot kledingkast: 

Thema’s: Toerusting, Zorg, Ontmoeting, Inspiratie 

Actief in:  Nederland

Stay & Pray
Adres: Symen Halbeswei 8

Postcode: 9255 LL

Plaats: Tytsjerk

Telefoon: 06 - 401 496 82

E-mail: info@stayandpray.com

Website: www.stayandpray.com

IBAN: NL07 RABO 0157 3518 74

Stay & Pray is een christelijk centrum voor 

toerusting en gebed, woonzorg, dagbesteding 

en recreatie.

Deze combinaties maken het grotere geheel tot 

een dynamisch en inspirerend geheel. Door het 

bestuur, medewerkers en vrijwilligers is er in 

tien jaar veel opgebouwd. Een groeiende groep 

betrokkenen vanuit het hele land weten ons te 

vinden. 

De mensen die bij ons in zorg zijn opgenomen 

voor wonen en dagbesteding worden door 

deze bezoekers met liefde omringt en kunnen 

op allerlei manieren mee doen in het grotere 

geheel. 

Stay & Pray is geen kerk of gemeente, maar 

staat ten dienste van kerken en gemeenten. 

Andersom stellen wij het buitengewoon op 

prijs dat kerken en gemeenten ook ons steunen 

met hun financiële bijdrage.

Op verzoek kunnen wij een inspirerende pre-

sentatie geven over onze missie, motivatie en 

visie voor dit werk.

Van harte aanbevolen.

www.stayandpray.com
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Thema’s:  Ontwikkelingshulp

Actief in:  Buitenland

Stichting Wilde Ganzen
Adres: Heuvellaan 36

Postcode: 1217 JN

Plaats: Hilversum

Telefoon: 035 - 625 10 30

E-mail: info@wildeganzen.nl

Website: www.wildeganzen.nl

IBAN: NL53 INGB 0000 0400 00

“In Kameroen staat een kliniek waar iedereen 

welkom is”, vertelt Emmy Janssen, relatie-

manager bij Wilde Ganzen. “Dus ook als je 

de rekening niet kunt betalen, word je hier 

geholpen. De verpleegkundigen wilden graag 

uitbreiden met een tweede kliniek en om dat 

te financieren klopten ze aan bij een stichting 

in Nederland, die op haar beurt weer contact 

met ons heeft gezocht vanwege onze kennis, 

ons netwerk en de financiële bijdrage die wij 

geven. Wij steunen zo’n project graag, omdat 

het positieve ontwikkelingen op gang brengt in 

een buurt waar veel arme mensen wonen.” 

“Als kerken interesse hebben in kleine en 

slimme initiatieven, kunnen ze met mij contact 

opnemen”, zegt Emmy. “Wilde Ganzen steunt 

jaarlijks honderden projecten en ik lever graag 

informatie aan of zoek een specifiek project 

uit. Samen kunnen we verrassend veel verschil 

maken.” 

Emmy Janssen is bereikbaar via 035-8700281 

of emmy@wildeganzen.nl.

www.wildeganzen.nl

Wilde Ganzen: 

klein project, groot verschil

Thema’s:  Maatschappelijk, sociaal, 

               Ontwikkelingshulp, Opleidingen

Actief in:  Buitenland

ZOA
Postbus: Postbus 4130 

Postcode: 7320 AC

Plaats: Apeldoorn

Telefoon: 055 - 36 63 339

E-mail: info@zoa.ngo

Website: www.zoa.nl

IBAN: NL02 RABO 0387 5120 12

In een wereld vol conflicten, onrecht, armoede en 

rampen draagt ZOA bij aan hulp, hoop en herstel. 

Samen met kerken en gemeenten in  

Nederland willen we gehoor geven aan de 

Bijbelse opdracht om recht te doen en trouw te 

zijn aan kwetsbare mensen willen we deze 

opdracht van liefde, recht en trouw waarmaken.

Onze christelijke identiteit en waarden zijn de 

kern van onze organisatie en van daaruit wordt 

ons werk gedragen en gestalte gegeven. Omdat we 

in de gebieden zelf actief zijn, weten we wat de 

mensen nodig hebben. Eerst richten we ons op pri-

maire behoeften, zoals eten, drinken en onderdak. 

Later volgen werk, onderwijs en infrastructuur. 

Daarmee richten we ons op zowel noodhulp als 

wederopbouw. Kijk op zoa.nl/kerken voor de ver-

schillende programma’s en actuele collectedoelen.

“Ik heb nu weer een goedlopende bakkerij. Dat 

had ik vorig jaar niet durven dromen!” Tijdens de 

bezetting van Mosoel (Irak) werd de bakkerij van 

Badran (55) opgeëist door IS. Bombardementen 

bij de bevrijding van de stad deden de rest. “Ik 

kon mijn winkel bijna niet meer terugvinden tussen 

het puin. De moed zonk me in de schoenen.” 

ZOA stimuleert de lokale economiedoor kleine 

ondernemers te helpen om weer op te starten. 

“Alleen had ik het niet aangedurfd. Dankzij ZOA 

voorzie ik nu de halve stad weer van brood!”

Zo werkt ZOA: na een natuurramp of oorlog 

verleent ZOA de eerste noodhulp aan de meest 

kwetsbare mensen. Daarna blijft ZOA voor de 

wederopbouw, tot de lokale bevolking weer op 

eigen kracht verder kan. Samen met kerken en 

gemeenten in Nederland willen we deze Bijbelse 

opdracht om trouw te zijn waarmaken.

Ontdek meer verhalen op www.zoa.nl

“We willen de opdracht 
van liefde, recht en trouw 
waarmaken.”

www.zoa.nl
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    Collecte 1 Collecte 2
woensdag 1 januari Nieuwjaarsdag  
zondag 5 januari   
zondag 12 januari   
zondag 19 januari   
zondag 26 januari   
     
    Collecte 1 Collecte 2
zondag 2 februari   
zondag 9 februari   
zondag 16 februari   
zondag 23 februari   
     
    Collecte 1 Collecte 2
  maart Biddag  
zondag 1 maart   
zondag 8 maart   
zondag 15 maart   
zondag 22 maart   
zondag 29 maart   
     
    Collecte 1 Collecte 2
zondag 5 april   
vrijdag 10 april Goede Vrijdag  
zondag 12 april Pasen  
maandag 13 april Pasen  
zondag 19 april   
zondag 26 april   
     
    Collecte 1 Collecte 2
zondag 3 mei   
zondag 10 mei   
zondag 17 mei   
donderdag 21 mei Hemelvaartsdag  
zondag 24 mei   
zondag 31 mei Pinksteren  
     
    Collecte 1 Collecte 2
maandag 1 juni Pinksteren  
zondag 7 juni   
zondag 14 juni   
zondag 21 juni   
zondag 28 juni   

Collecterooster 2020      
    Collecte 1 Collecte 2
zondag 5 juli   
zondag 12 juli   
zondag 19 juli   
zondag 26 juli   
     
    Collecte 1 Collecte 2
zondag 2 augustus   
zondag 9 augustus   
zondag 16 augustus   
zondag 23 augustus   
zondag 30 augustus   
     
    Collecte 1 Collecte 2
zondag 6 september   
zondag 13 september   
zondag 20 september   
zondag 27 september   
     
    Collecte 1 Collecte 2
zondag 4 oktober   
zondag 11 oktober   
zondag 18 oktober   
zondag 25 oktober   
     
    Collecte 1 Collecte 2
  november Dankdag  
zondag 1 november   
zondag 8 november   
zondag 15 november   
zondag 22 november   
zondag 29 november   
     
    Collecte 1 Collecte 2
zondag 6 december   
zondag 13 december   
zondag 20 december   
vrijdag 25 december Kerst  
zaterdag 26 december Kerst  
zondag 27 december   
donderdag 31 december Oudejaarsdag  



LANDELIJKE 
DIACONIE ENQUÊTE

Doe mee en scan deze QR-code
Of ga naar www.helderblauw.nl

Wat is ons doel?
Inzicht krijgen in het geefgedrag van kerken, diaconieën 
en caritasinstellingen. We willen in kaart brengen hoe deze 
grootste gever van Nederland eruit ziet, denkt en doet.

Waarom zou u meedoen?
U helpt zodat: 
• Goede doelen kerken efficiënter weten te 
    bereiken: minder irritatie.
• Het geld dat goede doelen te besteden hebben 

niet naar overbodige communicatie gaat maar 
naar het goede doel zelf: minder verspilling.

• U daarmee ook inzicht krijgt in het geefgedrag 
van andere kerken: hoe geeft uw kerk ten 

    opzichte van het landelijk gemiddelde.


