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Beste diaken,

Vorig jaar verscheen de Collectegids voor het 

eerst. Dat bleek een schot in de roos. Via goede 

doelen krijgen wij dat bericht terug, we zien het 

ook aan het bezoek op de bijbehorende website.

Collectegids verschijnt als bijlage bij Diaconie-

magazine, sinds 2012 de jaarlijkse uitgave met 

artikelen, nieuws en informatie voor diakenen.

Ook in dit jaar met buitengewone omstandigheden 

door de coronacrisis, hopen de goede doelen en 

wij als uitgever u van dienst te zijn met deze gids. 

Gebruik die bij het opstellen van u collecterooster 

of het bepalen van goede doelen die uw wilt 

steunen met een gift.

Goede doelen blijven steun nodig hebben, ook 

van kerken!

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

Advertentie exploitatie 

Morren Media

Eddy Morren

Tel: 06-23056672

eddy@morrenmedia.nl

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.

© 2020 – Helderblauw BV, Barneveld

Kijk op www.collectegids.nl 
voor informatie over de  
goede doelen en bestanden  
en filmpjes.

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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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 zijn de Mobile Field Assistants. 

Onze medewerkers komen met hun laptop 

bij de mensen thuis. In huiskamers vertonen 

zij christelijke films. Dat levert openhartige 

gesprekken op over het geloof. 

Steun ons met gebed en een collecte!

‘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

Thema’s:  Maatschappelijk, Sociaal, Kennis, 

 Opleidingen

Actief in:  Nederland

UAF
Adres: Newtonlaan 71 

Postcode: 3584 BP

Plaats: Utrecht

Het UAF is een stichting die zich inzet voor 

de ontwikkeling van gevluchte studenten en 

professionals, en voor hun integratie op de Ne-

derlandse arbeidsmarkt. Dat doen we al sinds 

1948. We zijn ervan overtuigd dat íedereen 

die zijn kennis kan benutten, betekenisvol is in 

Nederland. Dáárom maken we ons daar sterk 

voor. Met onze kennis en ervaring adviseren en 

verbinden we vluchtelingen, onderwijsinstellin-

gen, (lokale) overheden en werkgevers. 

Maar... nog steeds lukt het weinig vluchtelin-

gen een opleiding te volgen én een baan te 

vinden op hun eigen niveau. Onze begelei-

ding is daarom van groot belang. Maak het 

voor hen mogelijk om opnieuw van betekenis 

te zijn. Samen met het UAF!

 

Dit doet het UAF 

Wij adviseren, begeleiden en ondersteunen 

studenten en professionals financieel, bij hun 

studie(keuze) en het vinden van een baan. Wij 

informeren, motiveren en verbinden de student 

of professional en iedereen die bij zijn of haar 

loopbaan betrokken is, zoals onderwijsinstellin-

gen, (lokale) overheden en bedrijven. Door slim 

samen te werken boeken we het snelst resultaat.

Help vluchtelingen op weg 

Vluchtelingen die geen opleiding en baan op 

het spoor komen, verzanden vaak in tijdelijke 

baantjes. Ze werken onder hun niveau en 

voelen zich betekenisloos, terwijl hun unieke 

kwaliteiten onbenut blijven. Help ons daarom 

nóg meer gemotiveerde studenten en pro-

fessionals te ondersteunen. Dat is goed voor 

iedereen. Kijk op uaf.nl hoe u kunt bijdragen 

als donateur of vrijwilliger.

Telefoon: 030 - 252 08 35

E-mail: info@uaf.nl

Website: www.uaf.nl 

IBAN: NL41 INGB 0000 0763 00 t.n.v. Stichting 
 voor Vluchteling-Studenten UAF te Utrecht

www.uaf.nl4



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: www.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

Al 25 jaar is Alpha Nederland de drijvende 

kracht achter Alpha. Inmiddels hebben in 

Nederland meer dan 300.000 mensen (en 

wereldwijd miljoenen) een Alpha gedaan.

De missie van de kerk helpen ondersteunen

Wij geloven dat iedereen de kans moet krijgen 

om het goede nieuws van Jezus te horen. 

Daarom hebben wij een droom: in 2036 

hebben 1.000.000 mensen in Nederland het 

evangelie van Jezus Christus gehoord. Alpha 

Nederland wil deze droom realiseren samen 

met de kerk. Wij geloven dat vitale kerken onze 

samenleving tot bloei brengen door het evangelie 

van Jezus Christus te delen. Daarom zijn wij 

gepassioneerd om de kerk te helpen om haar 

missie te ontdekken en uit te voeren.

Alpha is gratis, maar kost wel geld

Om de honderden teams die Alpha geven te 

ondersteunen met nieuwe materialen, adviezen 

en kwalitatief goede trainingen is jaarlijks veel 

geld nodig. Elke dag weer horen we verhalen 

over levens die positief veranderen door het 

leren kennen van Jezus. Met jullie bijdrage in-

vesteer je in levens van andere mensen met 

blijvende impact. 

Mag Alpha op het collecterooster van jouw kerk?

Verschillende kerken dragen financieel bij. 

Mogen we ook bij jullie op het collecterooster? 

Natuurlijk komen we graag in de kerkdienst 

vertellen over Alpha.

Neem daarvoor contact met ons op.

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?

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!

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

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.

76 www.bartimeusfonds.nlwww.alphanederland.org

  www.facebook.com/alphacursus/



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

Bible League wil 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. Daarom voorzien we in Bijbels, studie-

materiaal en training. Daarbij werken we via 

lokale kerken. Bible League dient wereldwijd 

lokale hulpbehoevende kerken via drie 

programma’s: 

• Project Filippus: 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. 

Met een bijdrage van € 300 maakt u het 

mogelijk om 50 mensen te bereiken met 

Bijbels en studiemateriaal, met € 600 wordt 

een heel dorpje bereikt en met € 1.200 kan 

een Gemeentestichter getraind worden. 

Collecteert u voor Bible League? 

We vertellen graag over ons werk. 

Nodig ons gerust uit!

  www.facebook.com/bibleleague.holland

Thema’s:  Maatschappelijk, Sociaal, Ontwikkelingshulp

Actief in:  Nederland en België

Centrum voor Pastorale Counseling (CPC)
 p/a De Hoop ggz

Adres: Provincialeweg 70

Postcode: 3329 KP

Plaats: Dordrecht

Mensen in nood

U kent ze ongetwijfeld: mensen met proble-

men, lijden of diep verdriet. Een zorgzame kerk 

is bewogen en helpt hun lasten dragen. 

Pastorale zorg in de kerk

In Amerongen (Nederland) en Heverlee (België) 

zijn cursussen voor hen die in de gemeente 

pastoraal betrokken zijn. 

Wat en hoe?

Vaak weten we wel wat God wil: geloof, 

vertrouwen, vergeven, niet bezorgd zijn. Maar 

hoe doet u dat? Wij helpen om niet alleen te 

weten wat God wil, maar leren ook hoe het in 

de praktijk van het leven om te zetten. 

Pastoraal netwerk & zending

Soms zijn problemen te ingewikkeld voor 

de gemeente. Daarom bouwen wij aan een 

landelijk pastoraal netwerk. Mensen helpen in 

de nood van hun leven mag niet buiten Gods 

Woord omgaan. Voor wie de hulp niet kan 

betalen, hebben we een hulpfonds mensen 

in nood. En omdat we ook in België werken 

ondersteunt u zo ook het zendingswerk. 

Helpt u mee?

Telefoon: 078 - 611 11 11

E-mail: info@pastoralecounseling.org

Website: www.pastoralecounseling.org

IBAN: NL33 INGB 0000 4566 84 t.n.v. Stichting

 Vrienden van De Hoop inzake CPC

98 www.bibleleague.nl www.pastoralecounseling.org
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Thema’s:  Levensbeschouwelijk

Actief in:  Binnen- en buitenland

Christenen voor Israel
Adres: Henri Nouwenstraat 34

Postcode: 3863 HV

Plaats: Nijkerk

Telefoon:  033 - 245 88 24

E-mail:  info@christenenvoorisrael.nl

Website:  www.christenenvoorisrael.nl

IBAN:  NL87 ABNA 0513 852 905

Als Christenen voor Israël geloven we dat 

God trouw is aan Zijn beloften aan Israël. In 

de Bijbel roept Hij op om Zijn volk Israël te 

zegenen en te troosten. Daarom ondersteu-

nen we diverse projecten in Israël en helpen 

we Joden uit bijvoorbeeld Oekraïne, Ethiopië 

en India bij hun terugkeer naar het land 

Israël.  

Via onze lokale partners bieden we concrete 

hulp. Denk aan psychologische hulp voor 

eenzame Holocaustoverlevenden, voedzame

maaltijden voor de armen van Jeruzalem en

intensieve zorg voor meervoudig gehandicapte 

kinderen. Daarnaast ondersteunen we diverse 

Arabisch-christelijke kerken in Israël.

Met de steun van vele christenen in Neder-

land en ver daarbuiten kunnen we Gods volk 

troosten en zegenen. Doet u mee? Door de 

veelvoud en diversiteit aan projecten kunnen 

we altijd een collectedoel adviseren dat aan-

sluit op uw wensen.

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 0032 32

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.

Compassion werkt in 25 landen samen met 

ruim 8.000 lokale kerken en uitsluitend 

met lokale medewerkers. Zij kennen de 

omgeving, de mensen en de gevolgen van 

extreme armoede. Wanneer een kerk een 

Compassion-project start, is het in staat een 

plek te creëren waar Gods liefde tastbaar 

wordt. Op dit moment zijn er wereldwijd 

meer dan 2 miljoen kinderen die deelnemen 

aan het programma van Compassion.

Thema’s:  Ontwikkelingshulp, Kinderen

Actief in:  Azië, Afrika en Latijns-Amerika

“De kerk moet zichtbaar zijn en in actie komen. Niet reageren 
vanuit angst, maar daar zijn waar de nood het hoogst is: 
sta naast de allerarmsten, help praktisch en bid!”

 – predikant Richmond Wandera in Uganda

www.christenenvoorisrael.nl www.compassion.nl

Een boodschap van hoop voor Israël en de kerk
‘Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen.’ Jesaja 40:1

Foto: Miriam Alster/Flash90

Foto: Jaco Klamer

  www.facebook.com/christenenvoorisrael
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Thema’s:  Gezondheid, Levensbeschouwelijk

 Maatschappelijk, Sociaal, Missie

Actief in:  Nederland

De Hoop
Adres: Provincialeweg 122

Postcode: 3329 KP

Plaats: Dordrecht

Telefoon: 078 - 611 13 55

E-mail: info@vriendenvandehoop.nl

Website: www.vriendenvandehoop.nl

IBAN: NL06 INGB 0000 3838 38

Collecte

Wilt u een collecte houden voor De Hoop? Uw 

gift gaat naar projecten van De Hoop die niet 

vergoed worden door de overheid, maar die 

wel belangrijk zijn. Zoals pastorale zorg, onze 

Inloophuizen voor dak- en thuisloze mensen, 

scholing van (ex)cliënten, preventie en zelfhulp-

groepen. 

Samen geven om wie verlangt 
naar een nieuw leven!

Depressie, angsten of verslaving zijn problemen 

waar heel wat mensen, jong en oud, tegenaan 

lopen. Bij De Hoop bieden we christelijke zorg 

aan kinderen, jongeren en volwassenen met 

een verslaving of psychische problemen. Onze 

professionals bieden betrokken, deskundige zorg 

mét een hoopvol toekomstperspectief.

Nodig ons uit in uw kerk!

Regelmatig mogen we in kerken vertellen over 

het werk van De Hoop, maar bovenal over hoe 

God mensenlevens kan veranderen. Bijvoorbeeld 

tijdens een kerkdienst, jongerenavond, vrouwen-

ochtend of gemeentebijeenkomst. Nodigt u ons 

ook uit in uw kerk? We inspireren u graag met 

verhalen van hoop! 

Elk mens is waardevol!

  www.facebook.com/dehoopggz/

www.deregenboog.org

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

De Regenboog Groep zet zich in voor mensen 

in armoede

Wij bouwen aan een stad waarin plek is voor 

iedereen. Dakloos, met psychiatrische problemen, 

gebukt onder schulden, verslaafd of eenzaam. 

Onze 1200 vrijwilligers ondersteunen deze 

mensen. In onze acht inloophuizen (waar 

dagelijks 600 bezoekers komen) geven we 

hen aandacht en zorg. Ook bieden we dagbe-

steding. Mensen die net op straat zijn komen 

te staan, helpen we aan een kamer bij een 

particulier, een tijdelijke woning of andere 

oplossing om afglijden te voorkomen. 

Dank

Het is hartverwarmend om te zien dat niet 

alleen fondsen, de overheid en particulieren 

ons steunen, maar ook kerken in Nederland. 

Ze dragen ons een warm hart toe en steunen 

ons om mensen die op straat leven te helpen 

met de meest basale zaken die ieder mens 

nodig heeft: een warme maaltijd, een douche 

en schone kleding. Net als bij kerken is onze 

basis: barmhartigheid, omzien naar een ander, 

helpen wie geen helper heeft.  

Uw collectebijdrage 

De collectes van kerken, en daarmee de dona-

ties van gelovigen zijn ons dierbaar. 

Met een collectebijdrage van € 10,- zorgt u voor 

drie complete maaltijden én twee keer douchen. 

Dankzij uw bijdrage kunnen we de meest kwets-

bare mensen helpen om er weer bovenop te 

komen. Hartelijk dank, ook namens hen.
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Thema’s:  Maatschappelijk, sociaal, Ontwikkelingshulp

Actief in:  Buitenland, Nederland

Dokters van de wereld
Adres: Nieuwe Herengracht 20

Postcode: 1018 DP

Plaats: Amsterdam

Telefoon: 020 - 765 38 00

E-mail: info@doktersvandewereld.org

Website: www.doktersvandewereld.org

IBAN: NL11 ABNA 0491 7178 06

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 06 - 143 51 701.

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

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 ontwikke-

lingslanden krijgen die kans niet. Wereldwijd 

gaan 258 miljoen kinderen en jongeren niet 

naar school of ze stoppen voortijdig.

In tijden van crisis, zoals de corona-pandemie, 

staat onderwijs in ontwikkelingslanden extra 

onder druk. Als de scholen dicht zijn, staat 

de ontwikkeling van kinderen stil. 

Gezinnen worstelen om rond te komen en 

de verleiding is groot om kinderen ook te 

laten werken. Meisjes lopen bovendien 

een groot risico om zwanger te raken of 

uitgehuwelijkt te worden.

Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan 

kwalitatief goed onderwijs. In tijden dat 

kinderen niet naar school kunnen, zorgen 

we dat onderwijs tóch prioriteit blijft. 

Bijvoorbeeld door kinderen en ouders via 

de radio voor te lichten over thuisonderwijs 

en het belang van blijven leren. 

Helpt u mee?



Thema’s:  Gezondheid, 

Actief in:  Nederland

Eleos
Adres: Printerweg 21

Postcode: 3821 AP

Plaats: Amersfoort

Telefoon: 088 - 892 12 13

E-mail: info@vriendenvaneleos.nl

Website: www.vriendenvaneleos.nl

IBAN: NL63 ABNA 0929 7179 45

Ondersteun het herstel van mensen met 

psychische problemen. Neem Vrienden van 

Eleos op in uw collecterooster. Wij geven 

Eleos, specialist in christelijke ggz financiële 

steun voor niet-verzekerde zorg. 

U kunt daarbij denken aan:

• Het doen van wetenschappelijk onderzoek 

naar identiteit; Dit wetenschappelijk onder-

zoek wordt gedaan onder verantwoordelijk-

heid van het Kennisinstituut christelijke ggz 

(Kicg).

• Het delen van kennis met kerken, gemeenten, 

scholen en verwijzers. Via ambtsdragers- 

vergaderingen en Eleoscript deelt Eleos 

kennis over het herstel van psychische 

problemen.

• Het ondersteunen van projecten, die niet 

betaald worden door gemeenten of zorg-

verzekeraars; U kunt daarbij denken aan 

een speel- en beweegtuin voor een van de 

locaties van Eleos of een radioprogramma 

tegen eenzaamheid.

U vindt meer informatie over de projecten die 

we ondersteunen op www.vriendenvaneleos.nl.

1716 www.vriendenvaneleos.nl www.frontiers.nl

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. 

500 miljoen 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 Goede Nieuws. 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 Azie. 

Werkers delen hun leven en geloof met de 

lokale bevolkingsgroepen.

Naast het uitzenden van werkers mobiliseert 

Frontiers ook gebed in Nederland voor deze 

onbereikte volken.

  www.facebook.com/FrontiersNL
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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

Thema’s:  Maatschappelijk, Sociaal

Actief in:  Nederland

Gevangenenzorg Nederland
Adres: Koraalrood 25

Postcode: 2718 SB

Plaats: Zoetermeer

Telefoon: 079 - 331 05 68

E-mail: info@gevangenenzorg.nl

Website: www.gevangenenzorg.nl

IBAN: NL61 INGB 0006 3914 16

Criminaliteit kent alleen maar verliezers. 

Mensen worden slachtoffer, de samenleving 

voelt zich onveilig en de dader laat zijn familie 

achter met verdriet, schaamte en grote zorgen.

Joep is zo’n man die het criminele pad opging. 

Hij werd veroordeeld, belandde in de gevange-

nis en begon na te denken over zijn toekomst. 

‘Ik wil per se de gevangenis beter uitkomen dan 

ik erin ging’, nam hij zich voor. Dat wil hij voor 

zichzelf, maar ook voor zijn drie kinderen. 

Maar hoe ga je het in je eentje redden om je 

leven weer vlot te trekken? Wout, één van onze 

vrijwilligers, helpt hem op weg.

De rechter heeft Joep een straf opgelegd. Maar 

dat is niet genoeg! Gerechtigheid heeft ook nog 

een andere kant: barmhartigheid. Dat is wat 

God ons leert in de Bijbel en wat Jezus bracht en 

deed. Daarom reiken onze bijna 700 getrainde 

vrijwilligers (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en 

hun familie de helpende hand. Want wij geloven 

in herstel voor gevangenen en hun familie!

18 www.gevangenenzorg.nl

  www.facebook.com/gevangenenzorg
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Thema’s:  Evangelisatie, Kerkelijke organisatie

 Levensbeschouwelijk, Missie, zending

Actief in:  Nederland, Buitenland

GlobalRize
Adres: Elzenweg 1

Postcode: 8096 RV

Plaats: Oldebroek

Telefoon: 0525 - 79 50 02

E-mail: secretariaat@globalrize.nl

Website: www.globalrize.nl

IBAN: NL03 RABO 0300 5646 86

ZENDING VIA INTERNET

‘Op 24 maart bent ik gedoopt in de Phuti-

antsana-rivier’, juicht Bijbelcursist Liatile uit 

Lesotho in een chatbericht aan zijn mentor van 

GlobalRize.

De zendingsorganisatie verkondigt de 

boodschap van Gods liefde, via Instagram, 

twitter en de Facebookpagina’s van 

GlobalRize, Biblword en SheRises. 

Vrijwilligers voeren dagelijks persoonlijke 

chatgesprekken over geloofs- en levensvragen 

en mentoren begeleiden wereldwijd Bijbel-

cursisten. Liatile is dankbaar dat hij zich, met 

steun van zijn mentor, kon aansluiten bij een 

kerkelijke gemeente en kan groeien in geloof. 

Zo begeleidt GlobalRize mensen van beeld-

scherm naar een Bijbelgetrouwe kerk.

Chatcoördinator Catharinus Doornbos weet 

dat hij bij GlobalRize wordt ingeschakeld voor 

Gods koninkrijk. Het ontroert hem als hij het 

vertrouwen van chatters mag winnen, kan 

vertellen over Jezus Christus en mag bidden. 

“Iemand bij God brengen is het mooiste dat 

bestaat”, vindt hij. “Als iemand zijn leven in 

Gods handen legt, krijg ik tranen in mijn ogen 

van intense dankbaarheid.”

Wilt u bidden voor onze vrijwilligers en de 

mensen met wie zij het evangelie van de Here 

Jezus delen? Steunt u het zendingswerk van 

onze taalteams zodat we nog on-bereikte 

mensen kunnen vertellen over Gods liefde? 

Taalteamcoach Arjan Vaders weet: “Het raakt 

mensen als ze het evangelie horen in hun 

eigen taal.”

  www.facebook.com/GlobalRize

Thema’s:  Maatschappelijk, Sociaal

Actief in:  Nederland

Groot Nieuws Radio 
Adres: Zandstraat 36

Postcode: 3901 CM

Plaats: Veenendaal

Telefoon: 0909 - 123 1008 (55 ct/min)

E-mail: algemeen@grootnieuwsradio.nl

Website: www.grootnieuwsradio.nl 

IBAN: NL29 RABO 0319 0010 08

Groot Nieuws Radio is het christelijke 

radiostation van Nederland DAB+, de gratis app, 

website en interactieve tv. Met dagelijks goede 

gesprekken over het geloof en bemoedigende 

muziek. We delen het belangrijkste nieuws uit 

de kerk en samenleving vanuit een christelijke 

perspectief. In overdenkingen en bijbelstudies 

zetten we je elke werkdag aan het denken. 

Wil jij met je kerk in actie komen en de 

impact van Groot Nieuws Radio in Nederland 

vergroten? Ga voor meer informatie naar: 

www.grootnieuwsradio.nl/gift/collecte.

www.grootnieuwsradio.nl 21
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Thema’s:  Maatschappelijk, Sociaal

Actief in:  Nederland

Hadassa hoeve
Adres: 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

www.hadassahoeve.nl

  www.facebook.com/hadassahoeve

Groeien naar zelfstandigheid.

De Hadassa hoeve is een kleinschalige woon- 

en werkvoorziening voor jonge vrouwen die on-

voldoende vaardigheden hebben ontwikkeld om 

zelfstandig te kunnen leven. Vaak voortkomende 

vanuit een onveilige thuissituatie, traumatische 

gebeurtenissen of langdurige psychisch druk. 

Op de Hoeve geloven wij in “doen”, mede 

daarom bouwen de vrouwen zelf, samen met 

vrijwilligers en verschillende professionals aan 

een derde gebouw op locatie. Een gebouw waar 

straks de jonge vrouwen kunnen leren om zelf-

standig te gaan leven. Door de Corona crisis ligt 

een deel van de activiteiten stil. We kunnen niet 

met grote groepen vrijwilligers aan de slag, de 

aannemer is beperkt in de hoeveelheid bouw-

vakkers op locatie en de acties die we wilden 

inzetten om het gat in de begroting te dichten 

mogen niet uitgevoerd worden. (motortocht, 

vrouwenevent, callcenter-avond) 

Uw steun is juist dit jaar zo belangrijk, zodat de 

hoeve door kan gaan met zorg voor deze jonge 

kwetsbare vrouwen en zij een kans krijgen om 

te groeien in zelfstandigheid! 

23www.hartvoorkinderen.nl

Thema’s:  Hulp aan arme, verlaten en 

 kwetsbare kinderen

Actief in:  Haïti, Oeganda, Zuid-Afrika

Stichting Hart voor Kinderen
Adres: Postbus 160

Postcode: 1250 AD

Plaats: Laren

Telefoon: 035 - 772 1104

E-mail: info@hartvoorkinderen.nl 

Website: www.hartvoorkinderen.nl

IBAN: NL41 INGB 0000 0045 20

Het hart van onze missie en de kern van onze 

activiteiten is de opvang van verlaten en kans-

arme (wees)kinderen en het creëren van een 

betere toekomst voor hen. Dat doen wij op drie 

manieren: Gezinssponsoring, kindsponsoring en 

incidentele hulpacties. 

Speerpunten van ons werk zijn:

• Kinderopvang

• Armoedebestrijding

• Onderwijs

• Zelfredzaamheid

De kinderen die wij structureel onder-

steunen krijgen een christelijke opvoe-

ding waarin ze leren dat er een Vader in 

de hemel is die onvoorwaardelijk van 

hen houdt.

Hart voor Kinderen wil het verschil 

maken tussen iets en niets rondom het 

welzijn en de toekomst van een kind. 

(voedsel, onderdak, kleding, medicatie, 

onderwijs en vooral liefde. 

En op incidentele basis het verstrekken 

van noodhulp zoals water, voedsel en 

medicatie. 

We vragen uw gebed en wanneer mogelijk een 

collecte voor kinderen in nood. 

Kijk voor actuele hulpprojecten op 

www.hartvoorkinderen.nl/wat-wij-doen. 

Wij hebben een ANBI Status (8195 25 339) 

en het CBF Keurmerk van Goede Doelen 

Nederland.



Thema’s:  Ontwikkelingshulp

Actief in:  Buitenland

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

Postcode: 3771 MT

Plaats: Barneveld

Telefoon: 0342 - 420 554

E-mail: info@stichtinghoe.nl 

Website: www.stichtinghoe.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!

2524  www.stichtinghoe.nl www.ggzindebres.nl

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: stichtingvriendenvanindebres@indebres.nl

Website: www.ggzindebres.nl

IBAN: NL68 INGB 0008 8414 13

In de Bres werkt aan herstel bij psychische 

problemen. Wij bieden diagnostiek en behan-

deling voor kinderen, jongeren, volwassenen 

en 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 CIGGZ In de Bres. Steun Vrienden 

van In de Bres en help medemensen op weg 

naar herstel.



Thema’s:  Evangelisatie, Gezondheid, Kerkelijke 

 organisatie, Maatschappelijk, Sociaal

Actief in:  Nederland

Leger des Heils
Adres: Postbus 3006

Postcode: 1300 EH

Plaats: Almere

Telefoon: 088 - 065 31 34

E-mail: fondsenwerving@legerdesheils.nl

Website: www.legerdesheils.nl

IBAN: NL72 RABO 070 70 70 171

Jarenlang is Jolanda eenzaam. Iedereen om haar 

heen leek druk te zijn met werk en gezin. Zelf 

heeft ze geen kinderen en weinig contact met fa-

milie. Haar vader overleed toen ze jong was en 

ze kampt met een posttraumatische stressstoor-

nis. Details over haar jeugd kan ze maar moeilijk 

vertellen, daarvoor is ze in therapie.

De opening van een buurthuiskamer tegenover 

Jolanda’s flat betekende de start van een nieuw 

leven. ‘Ik help hier met allerlei klusjes, zo heeft 

mijn dag weer een doel. Andersom helpen ze 

mij ook. Ik kan m’n hart luchten, en als ik een 

noodvraag heb, word ik geholpen. Als ik hier 

ben geweest, voel ik me daarna altijd beter.’

Dankzij steun van kerken, krijgt iemand als 

Jolanda een nieuwe start. Zet u het Leger des 

Heils in de week van 22 - 28 november op uw 

collecterooster? Dit is onze collecteweek.

2726 www.legerdesheils.nl www.leprazending.nl

“Als ik hier ben geweest, voel 
ik me daarna altijd beter.”

  www.facebook.com/legerdesheils

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

Wereld Lepra Dag (zondag 31 januari 2021) 

in het teken van zorghelden

Veel mensen kennen lepra, in de Bijbel melaats-

heid of huidvraat genoemd, alleen als een 

nare ziekte uit de geschiedenis; we kennen 

immers niemand die de ziekte heeft. Voor veel 

inwoners van Azië en Afrika is de ziekte geen 

geschiedenis, maar dagelijkse realiteit. 

De ziekte eist daar ieder jaar nog zo’n 

200.000 slachtoffers. Vroegtijdige ontdekking 

en behandeling kan allerlei nare misvormin-

gen en handicaps voorkomen.

 

Maar juist dit jaar wordt die vroegtijdige 

ontdekking en behandeling ruw verstoord: 

want corona slaat ook daar genadeloos toe. 

Opsporing en behandeling wordt door de 

lockdown bijna onmogelijk. En de lepra-

bacterie wacht niet tot de coronacrisis over is. 

Daarom staat dit jaar Wereld Lepra Dag in het 

teken van de zorghelden van Leprazending. 

Zij zorgen dat, ondanks de moeilijke 

omstandigheden van corona en de grote 

werkdruk , dat leprapatiënten worden 

behandeld, de juiste medicijnen en wond-

verzorging krijgen.

Meer weten? 

Kijk op www.leprazending.nl/wereldlepradag

Scan deze QR 
voor meer info
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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

Baby Walakifina is geboren met vlekjes op 

haar ogen en is daarom blind. De artsen 

van de oogkliniek waarmee Light for the 

World nauw samenwerkt, hebben haar ogen 

geopereerd. Walakifina huilt zachtjes op de 

armen van haar moeder. De artsen halen het 

verband van haar ogen. Voorzichtig opent ze 

haar ogen. Ze wordt stil en begin te lachen. 

Ze kan zien! Ze kijkt haar moeder voor het 

eerst in haar leven aan. Nu lopen er tranen 

over het gezicht van haar moeder. Deze keer 

van geluk.

Uw gift geeft kinderen zicht op een gezonde 

toekomst. Kom met uw kerk in actie voor 

kinderen met een handicap. 

Kijk op www.lightfortheworld.nl/kerken. 

• BID: Voor kinderen met een handicap in 

Afrika.

• GEEF: Collecteer en steun kinderen in 

armoede met goede oogzorg. 

• NODIG UIT: We vertellen graag in uw kerk 

meer over ons werk. 

“Ik ben zo dankbaar dat 
  mijn baby kan zien!”

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!



Thema’s:  Medische zorg, Ontwikkelingshulp

Actief in:  Afrika

Mercy Ships Holland
Adres: Ridderkerkstraat 20

Postcode: 3076 JW

Plaats: Rotterdam

Telefoon: 010 - 410 28 77

E-mail: info@mercyships.nl

Website: www.mercyships.nl

IBAN: NL40 RABO 0356 3121 51

Medische zorg voor ieder mens

Mercy Ships wil medische zorg mogelijk 

maken voor de allerarmsten. Met ons 

ziekenhuisschip, bemand met meer dan 400 

vrijwilligers, varen we naar Afrika om daar 

chirurgische operaties uit te voeren en lokale 

gezondheidswerkers te trainen. Jaarlijks opereren 

we duizenden mensen met vergroeide benen, 

gespleten lippen of tumoren. Zij krijgen een 

nieuwe toekomst door een gratis operatie. 

Honderden lokale Afrikaanse chirurgen, artsen 

en verpleegkundigen krijgen een medische 

training. Hiermee blijft de impact groot, ook 

als wij weer wegvaren uit een land. 

Er zijn meer dan 150 beroepen aan boord. 

Ieder jaar hebben we nieuwe vrijwilligers 

nodig – misschien wel een paar van uw 

gemeenteleden? Doe mee met uw kerk! 

Organiseer een collecte en bid voor ons 

werk. Nodig een van onze vrijwilligers uit 

zodat gemeenteleden kunnen ontdekken of 

vrijwilligerswerk voor Mercy Ships iets voor 

hen is. Kijk op mercyships.nl/kerken hoe uw 

kerk mee kan doen. Samen maken we dit 

werk mogelijk.

Doet u mee?

31www.mercyships.nl

Thema’s:  Noodhulp en Herstel, Ondervoeding en  

 Gezondheidszorg, Water en Sanitatie,  

 Onderdak en Infrastructuur, Vluchtelingen

Actief in:  Buitenland

Medair Nederland
Adres: Kerkpad 2

Postcode: 8071 GG

Plaats: Nunspeet

Telefoon: 0341 - 217 117

E-mail: nederland@medair.org

Website: nl.medair.org

IBAN: NL52 INGB 000 000 2091

Wie zijn we

Medair is een door christelijk geloof geïnspi-

reerde noodhulporganisatie, die menselijk lij-

den verlicht op enkele van de meest afgelegen 

en geteisterde plaatsen ter wereld.  Medair zet 

zich al meer dan dertig jaar lang in om hulp te 

bieden en levens te redden. 

 

Kom werken voor Medair

Breng je geloof in praktijk en gebruik je profes-

sionele deskundigheid om mensen in nood te 

helpen. We zoeken dienende leiders, die overal 

ter wereld in onze veldprogramma’s of op ons 

(hoofd) kantoor willen werken.

Organiseer een actie of collecte voor Medair

In overleg kunnen we samen uw collectedoel 

bepalen en hier materialen zoals video’s en 

powerpoints voor aanleveren. Ook kunt u een 

van onze sprekers uitnodigen.

“Noodhulp lost een crisis niet 
op, maar we kunnen hoop bren-
gen en mensen laten zien dat 
ze er niet alleen voor staan in 
onvoorstelbaar moeilijke tijden.”

Foto’s: Medair/Sue O’Connor
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Hulp van mens tot mens
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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

Het Nederlands Bijbelgenootschap geeft de 

Bijbel door, dichtbij en ver weg. Zo helpen we 

jongeren en jong gelovigen met bijbellezen 

door de Bijbel in Gewone Taal. Maar we ont-

wikkelen ook een kinderbijbel voor kinderen in 

India. En we vertalen de bijbel in het Kikongo 

voor een christelijke minderheid in Angola. 

Doe ook mee, collecteer in uw gemeente en 

geef de bijbel door! Voor meer informatie ga 

naar www.bijbelgenootschap.nl/collecte

Geef de Bijbel door

Maak uw gift of collecteopbrengst over op 

rekeningnummer: 

NL74 SNSB 0266 3808 08 t.n.v. Nederlands 

Bijbelgenootschap, Haarlem. Vermeld bij de 

omschrijving duidelijk de naam en plaats van 

uw kerk en eventueel een specifiek project.

Vragen? 

Neem gerust contact met ons op via: 

info@bijbelgenootschap.nl of 023-5146146. 

3332 www.bijbelgenootschap.nl www.npvzorg.nl

Help mee en geef 
  de Bijbel door!

Thema’s:  Gezondheid, Maatschappelijk, Sociaal

Actief in: Nederland

NPV - Zorg voor het leven
Adres: Kerkewijk 115

Postcode: 3904 JA

Plaats: Veenendaal

Telefoon: 0318 - 547 888

E-mail: info@npvzorg.nl

Website: www.npvzorg.nl

IBAN: NL60 RABO 0365 1443 20

Het leven is een gave van God. Ieder leven is 

kostbaar en verdient het om beschermd te wor-

den. De NPV komt op voor het leven. Dat doen 

we door de stem voor het leven te laten horen 

in de samenleving, bijvoorbeeld in krant of po-

litiek. De medewerkers van de NPV-Advieslijn 

bieden een luisterend oor en ruimte voor een 

goed gesprek over de medisch-ethische vragen. 

Een vrijwilliger van NPV-Thuishulp biedt bij 

een oudere of zieke praktische hulp aan huis, 

gezelschap en ondersteuning. Zo dragen we op 

verschillende manieren graag een steentje bij aan 

de zorg voor het leven. Doet u met ons mee?

  www.facebook.com/npvzorg



Thema’s:  Zending, Gemeentestichting

Actief in:  Oost-Azië

OMF
Adres: Eendrachtstraat 29a

Postcode: 3784 KA

Plaats: Terschuur

Telefoon: 0342 - 46 26 66

E-mail: nl.info@omfmail.com

Website: www.omf.nl

IBAN: NL36 INGB 0000 4932 96

Thema’s:  Maatschappelijk, Sociaal

Actief in: Nederland

Stichting Ontmoeting
Adres: Onderdoor 56

Postcode: 3995 DX

Plaats: Houten

Telefoon: 030 - 635 40 90

E-mail: info@ontmoeting.org

Website: www.ontmoeting.org

IBAN: NL35 RABO 0387 669 140

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 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.  

Soms loopt het leven anders dan gewild. Door 

schulden of verslaving ontstaan problemen. 

De relatie met een partner of familie loopt 

stuk. Vrienden raken uit beeld en het werk 

wordt beëindigd. Helemaal vastgelopen en 

niemand om op terug te vallen. Cliënten van 

Ontmoeting hebben soms een steuntje in de 

rug nodig. Begeleiding op maat. Zodat ze 

dingen echt anders kunnen gaan doen. 

Uit bewogenheid, gedreven door de liefde van 

Christus willen wij ons blijven inzetten voor 

kwetsbare mensen. We bieden hen steun, 

zodat ze hun leven weer op de rails krijgen.

Wat kunt u doen? 

U kunt ons op veel manieren helpen. Bid voor 

onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers, 

zet Ontmoeting op het collecterooster of 

maak een gift over.

3534 www.omf.nl www.ontmoeting.org
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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

Verder zonder vader

Christenvervolging raakt niet alleen volwassenen. 

Juist kinderen en tieners krijgen veel voor hun 

kiezen omdat ze christen zijn. Daniela (12) uit 

Colombia bijvoorbeeld. Haar vader, pastor 

Plinio, werd op klaarlichte dag doodgeschoten. 

Dat risico loop je als je evangeliseert in Colombia.

Daniela en haar 5-jarige broertje Sebastian 

moeten verder zonder vader. Hun moeder Alba 

mist haar man elke dag. Open Doors probeert 

het rouwende gezin zo goed mogelijk te helpen. 

Onder meer met traumazorg en een nieuwe plek 

om te wonen.

Vervolgde christenen bemoedigen, versterken en 

aanmoedigen om het evangelie te blijven ver-

spreiden: dát is de kern van ons werk. Uw gebed 

en financiële hulp zijn hierbij onmisbaar!

Door de coronacrisis is op veel plekken nood-

hulp nodig. Christenen worden achtergesteld bij 

het uitdelen van voedsel of krijgen de schuld van 

het virus. Ook in Colombia. 

Helpt u mee? Steun ons werk met een collecte of 

een gift! opendoors.nl/collecte

www.opendoors.nlwww.opendoors.nl36 37www.rudolphstichting.nl

Thema’s:  Maatschappelijk, Sociaal

Actief in:  Nederland

Rudolphstichting
Adres: Rudolphlaan 2

Postcode: 3794 MZ

Plaats: De Glind

Telefoon: 0342 - 459 010

E-mail: info@rudolphstichting.nl

Website: www.rudolphstichting.nl

IBAN: NL60 RABO 0150 0022 97

De wens van de Rudolphstichting is dat 

uithuisgeplaatste kinderen de ruimte en kans 

krijgen op te groeien in een gezin én in een 

stimulerende leefomgeving. 

Wij realiseren dit in Jeugddorp De Glind; ruim 

120 kinderen – die al té veel meemaakten-, 

vinden hier een veilig thuis in de 28 gezins-

huizen die verspreid staan over het dorp.

Rudolphstichting is actief op 3 gebieden:

De Ontwikkeling van het kind - Herstellen 

van wat je meemaakte en je sociaal en 

emotioneel ontwikkelen. Hiervoor wordt sport, 

spel, muziek, dieren en de natuur ingezet.

De Leefomgeving - opgroeien in een stimu-

lerende omgeving waarin je weer gewoon 

kind kunt zijn, leert voelen en je eigenwaarde 

stevig wordt. Onder meer kinderboerderij, 

zwembad en dorpskerk kunnen rekenen op 

onze steun.

Wonen - elk kind verdient het om zo gewoon 

mogelijk op te groeien. Rudolphstichting 

ontwikkelt, verduurzaamt en beheert woningen 

die dienst doen als gezinshuis. Ook ontwikkelen 

we tiny houses voor oudere jeugd.

Ruimte scheppen voor ieder kind



Thema’s:  Gezondheid, Maatschappelijk, Sociaal

Actief in:  Nederland

Stichting Schreeuw om Leven
Adres: Ruitersweg 35

Postcode: 1211 KT

Plaats: Hilversum

Telefoon: 035 - 624 43 52

E-mail: info@schreeuwomleven.nl

Website: www.schreeuwomleven.nl

IBAN: NL41 INGB 0000 009079

Abortus is niet de oplossing

Onbedoeld zwanger zijn en geen uitkomst zien 

omdat het financieel niet te overzien is? Door 

middel van het sponsorplan worden vrouwen 

een jaar lang geholpen met luiers, kleertjes, 

voeding, shampoo, etc. voor hun kindje.

Dat geeft de vrouwen ruimte om niet voor een 

abortus te kiezen en tijd om samen met een 

buddy te kijken naar structurele oplossingen. 

Help zwangere vrouwen om hun kindje te 

krijgen.

3938 www.schreeuwomleven.nl www.solidaridad.nl

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

                Dieren, Ontwikkelingshulp, Opleidingen

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

Thee brengt mensen samen. Ouders en 

kinderen na een lange schooldag; high tea 

met vriendinnen of een verjaardag op zater-

dagmiddag. Thee smaakt natuurlijk het beste 

als het is verbouwd in solidariteit met mens, 

milieu en toekomstige generaties. Helaas is 

dat nu vaak niet het geval.

Kleinschalige, Indiase theeboeren leven vaak 

in armoede en het milieu lijdt schade bij de 

teelt van thee. Solidaridad wil daar verande-

ring in brengen met Trinitea - een programma 

waarbij theeboeren het hele jaar advies en 

training krijgen.

Meer dan 36.000 boeren volgen al het 

Trinitea-programma. Het komende jaar wil 

Solidaridad nog 24.000 boeren bereiken en 

meer trainers opleiden voor ondersteuning. 

Zo verbeteren de leefomstandigheden van de 

theeboeren en kunnen we hier genieten van 

de lekkerste thee. 

Help mee en ga naar: www.solidaridad.nl/

diaconie. 

Samen op weg 
naar duurzame 
thee uit India 

Thee zonder bijsmaak!

  www.facebook.com/solidaridadnl

“... ik kreeg hoop, al wist ik 
dat het super moeilijk zou 
worden financieel gezien. 
Maar op dat moment wisten 
we ook dat we de juiste keuze 
hadden gemaakt ...”



Thema’s:  Maatschappelijk, Sociaal

Actief in:  Nederland

Timon Centraal Bureau
Adres: Laan van Vollenhove 3209 

Postcode: 3706 AR

Plaats: Zeist

Telefoon: 030 - 694 00 70

E-mail: info@timon.nl

Website: www.timon.nl

IBAN: NL25 INGB 0002 5264 20

Timon is een bevlogen organisatie met een 

geheel eigen benadering van de zorg. Vanaf 

het eerste uur is de inzet van vrijwilligers 

verweven in onze zorgvisie. Wij richten ons 

op zorg voor kinderen, jongeren en jongvol-

wassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. 

Timon helpt bij problemen met opvoeden en 

opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin 

komen dichterbij hoop, herstel en perspectief. 

Liefde en aandacht, een warm onthaal aan 

tafel, een gezellig ingerichte huiskamer of 

training van onze pleegouders: dat is mogelijk 

door vrijwilligers, pleegouders en bijdragen 

van kerken en christenen. Zo kunnen we voor 

jongeren een stap extra zetten. Het geloof in 

Christus verbindt ons: samen kunnen we ge-

meenschappen bouwen waar jongeren hoop 

en herstel vinden.

Wilt u met uw kerk bijdragen aan een toe-

komst voor kinderen, jongeren en hun gezin? 

Alvast bedankt! 

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 opgeno-

men 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 

presentatie geven over onze missie, motivatie 

en visie voor dit werk.

Van harte aanbevolen.

4140 www.stayandpray.com www.timon.nl
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Thema’s:  Missie, Maatschappelijk, Sociaal,  

 Zending, Overig

Actief in:  Buitenland en binnenland

Verre Naasten
Adres: Postbus 499

Postcode: 8000 AL

Plaats: Zwolle

Telefoon: 038 - 427 04 10

E-mail: info@verrenaasten.nl

Website: www.verrenaasten.nl

IBAN: NL31 INGB 0000 3636 00

Twee op de drie mensen wereldwijd kennen 

Jezus niet als hun Redder. Daarom onder-

steunt Verre Naasten, samen met en namens 

kerken in Nederland, kerken en christelijke 

organisaties wereldwijd om het geloof te 

delen, in woorden én daden. In Venezuela 

bijvoorbeeld, waar gemeenteleden van lokale 

kerken Jezus’ licht uitstralen, ondanks de 

heftige situatie in het land. Duizenden kilo-

meters verderop, in Zuid-Afrika, ontvangen 

aidspatiënten liefdevolle zorg in een aidskli-

niek, waar medewerkers tegelijkertijd hard 

werken aan voorlichting en het bespreekbaar 

maken van hun ziekte.

Zo werkt Verre Naasten samen met ongeveer 

80 lokale kerken en organisaties in meer 

dan 30 landen op het gebied van kerkelijk 

opbouwwerk, missionair werk, diaconale pro-

jecten, training en noodhulp. En dat werkt! Zij 

weten wat er in hun land nodig is en welke 

aanpak het verschil maakt.

www.verrenaasten.nl

Help mee!
Deel jouw geloof! Help mee 
om mensen te bereiken met 
het geweldige nieuws dat Jezus 
ook hun Redder is. Steun ons 
werk met een collecte in jouw 
kerk en raak betrokken. 
Kijk op www.verrenaasten.nl 
voor alle mogelijkheden.

Onze missie: 
geloof delen wereldwijd, in woorden én daden!

  www.facebook.com/verrenaasten

  www.instagram.com/verre.naasten

Thema’s:  Ontwikkelingshulp

Actief in:  Buitenland

Stichting Wilde Ganzen
Adres: Piet Mondriaanlaan 14

Postcode: 3812 GV

Plaats: Amersfoort

Telefoon:  033 - 204 55 55

E-mail: info@wildeganzen.nl

Website: www.wildeganzen.nl

IBAN: NL53 INGB 0000 0400 00

Armoede veroorzaakt veel onrecht en leed. 

Samen kunnen we hier iets aan doen! 

Wilde Ganzen steunt overal ter wereld aan-

pakkers die met kleine ontwikkelingsprojecten 

vooruitgang creëren in hun eigen buurt. Ze 

bouwen, geven trainingen en helpen waar ze 

kunnen. Altijd in samenwerking met enthou-

siaste Nederlanders. Onze aanpak is nuchter, 

de lijntjes zijn kort en de banden met alle 

aanpakkers is warm. Vaak is er bij een project 

een christelijke organisatie betrokken. 

Als u met uw kerk mensen die in armoede 

leven vooruit wilt helpen, kunt u bij Wilde 

Ganzen kiezen uit honderden projecten. Kijk 

op wildeganzen.nl voor een actueel overzicht 

of neem contact met ons op. Wij kunnen een 

specifiek project voor u uitkiezen, informatie 

en foto’s aanleveren en na afloop het eindresul-

taat met u delen. 

Meer weten? Neem contact op met 

Emmy Janssen via 033-2045522 of 

emmy@wildeganzen.nl.

Klein project, 

Groot verschil

www.wildeganzen.nl



Thema’s:  Ontwikkelingshulp, Noodhulp, Onderwijs, 

 Agrarisch, Water, Werk en Opleiding

Actief in:  Afrika, Azië, Latijns-Amerika

Stichting Woord en Daad
Adres: Postbus 560

Postcode: 4200 AN

Plaats: Gorinchem

Telefoon: 0183 - 611 800

E-mail: info@woordendaad.nl

Website: www.woordendaad.nl/kerken

IBAN: NL64 RABO 0385 4870 88

Wij weten ons geroepen om, juist op de 

plaatsen waar veel ongelijkheid is, Gods liefde 

en barmhartigheid te weerspiegelen en door 

te geven. Als kerkelijke gemeente wilt u ook 

omzien naar uw naaste die het minder heeft. 

Samen maken we het verschil en creëren we 

hoop en nieuwe kansen.

Kies eenvoudig een collecteproject via onze 

website, of sponsor via Churchkids één of 

meerdere kinderen en geef uw collectezak een 

gezicht! We bieden ook diverse voorlichtingen, 

workshops en Bijbelstudies aan. 

Kijk op woordendaad.nl/kerken voor alle 

mogelijkheden, of neem contact op met 

Roeland van Everdingen. Wij denken graag 

met u mee. 

Oud-sponsorkind en arts Miftah Seid 

uit Ethiopië:

‘Ik groeide op in een moslimgezin. 
Als sponsorkind leerde ik de Heere 
Jezus kennen. Sponsoring betekent 
niet alleen een kind helpen, maar 
ook een zaadje planten dat blijvende 
vruchten kan voortbrengen. U geeft 
niet alleen, u investeert!’

Heeft uw collectezak al een gezicht?

Thema’s:  Buitenland, Gezondheid,

 Ontwikkelingshulp

Actief in:  Buitenland

World Vision
Postbus: Utrechtseweg 12 

Postcode: 3811 NB

Plaats: Amersfoort

Telefoon: 033 - 464 34 44

E-mail: info@worldvision.nl

Website: www.worldvision.nl

IBAN: NL98 INGB 0000 0000 99

De wereld lijkt in brand te staan. Op veel 

plekken was er al tekort aan eten. Want 

oogsten mislukten door droogte, overstro-

mingen of sprinkhanen. En toen kwam daar 

ook nog de wereldwijde COVID-19 crisis bij. 

Dagloners konden niet meer aan het werk. 

Fabrieken zijn (tijdelijk) op slot. Mensen heb-

ben geen inkomsten meer om eten te kopen. 

De honger neemt enorm toe en hulp is harder 

nodig dan ooit. Collecteer daarom dit jaar 

voor kinderen met honger!

Neem bijvoorbeeld Angola. Het wordt er 

steeds droger en boeren verliezen hun inkom-

sten doordat gewassen slecht groeien. 30% 

van alle kinderen onder de 5 jaar hebben een 

ernstige groeiachterstand door ondervoeding. 

Met de opbrengst van uw collecte kunnen we 

deze ondervoeding tegen gaan en 

tegelijkertijd werken aan een lange 

termijn oplossing. 

Dit doen we door:

- kinderen te monitoren op  

ondervoeding, zodat ze op tijd 

noodvoeding krijgen

- de opbrengsten van het land te verbeteren 

(met watervoorzieningen)

- gezinnen te helpen om andere bronnen van 

inkomsten te vinden 

- training te geven in goede en gezonde voe-

ding, borstvoeding en hygiëne

En dit doen we mede dankzij de bijdragen 

van Nederlandse kerken niet alleen in Angola, 

maar ook in vele andere gebieden waar 

honger is.

4544 www.woordendaad.nl www.worldvision.nl

Foto: Huibert van den Bos

Noodoproep: aantal kinderen 
met honger stijgt

Collecteer dus nu!

Collecteer dit jaar 

voor kinderen met 

honger én bid voor hen!

Meer informatie en 

collecte-materialen op 

www.worldvision.nl/collecte



    Collecte 1 Collecte 2
vrijdag 1 januari Nieuwjaarsdag  
zondag 3 januari   
zondag 10 januari   
zondag 17 januari   
zondag 24 januari   
zondag 31 januari    
     
    Collecte 1 Collecte 2
zondag 7 februari   
zondag 14 februari   
zondag 21 februari   
zondag 28 februari   
     
    Collecte 1 Collecte 2
  maart Biddag  
zondag 7 maart   
zondag 14 maart   
zondag 21 maart   
zondag 28 maart   
     
    Collecte 1 Collecte 2
vrijdag 2 april Goede Vrijdag  
zondag 4 april Pasen  
maandag 5 april Pasen  
zondag 11 april   
zondag 18 april   
zondag 25 april   
     
    Collecte 1 Collecte 2
zondag 2 mei   
zondag 9 mei   
zondag 13 mei   
donderdag 16 mei Hemelvaartsdag  
zondag 23 mei Pinksteren  
maandag 24 mei Pinksteren  
zondag 30 mei 
    
    Collecte 1 Collecte 2
zondag 6 juni 
zondag 13 juni   
zondag 20 juni   
zondag 27 juni   

Collecterooster 2021      
    Collecte 1 Collecte 2
zondag 4 juli   
zondag 11 juli   
zondag 18 juli   
zondag 25 juli   
     
    Collecte 1 Collecte 2
zondag 1 augustus   
zondag 8 augustus   
zondag 15 augustus   
zondag 22 augustus   
zondag 29 augustus   
     
    Collecte 1 Collecte 2
zondag 5 september   
zondag 12 september   
zondag 19 september   
zondag 26 september   
     
    Collecte 1 Collecte 2
zondag 3 oktober   
zondag 10 oktober   
zondag 17 oktober   
zondag 24 oktober   
zondag 31 oktober   
    
    Collecte 1 Collecte 2
  november Dankdag  
zondag 7 november   
zondag 14 november   
zondag 21 november   
zondag 28 november   
     
    Collecte 1 Collecte 2
zondag 5 december   
zondag 12 december   
zondag 19 december   
zaterdag 25 december Kerst  
zondag 26 december Kerst  
vrijdag 31 december Oudejaarsdag  

4746



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.


