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• Hulpmiddel voor diaconieën
• Overzicht met goede doelen per thema
• Overzichtelijke informatie per goed doel
• Contactgegevens goede doelen

Collectebonnen
een beproefd systeem

Graag informeren wij u vrijblijvend over
mogelijkheden en fiscale 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

Postbus 2096, 2002 CB Haarlem
tel (023) 517 83 28 fax (023) 55 333 50
info@collectebonnen.nl - www.collectebonnen.nl
(onderdeel van StyleMathôt, grafimedia-specialist)

Beste diaken,
De kerk draait door, in positieve zin. Het nieuwe
seizoen is al weer volop bezig. In veel kerken
gaan diakenen, besturen en kerkenraden zich
weer buigen over het collecterooster voor 2023.

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:

Het doet ons genoegen dat wij u hierbij weer
een nieuwe editie van de Collectegids kunnen
aanbieden. In deze gids staat weer veel informatie
die goede doelen speciaal voor diaconieën
hebben samengesteld.
Niet alleen kan de Collectegids u op ideeën brengen
voor een (nieuw) goed doel op uw collecterooster
of voor een schenking. De goede doelen zijn ook
graag bereid uw vragen te beantwoorden of bijv. een
voorlichtingsbijeenkomst in uw kerk te verzorgen.

•
•
•
•

De mensen achter de goede doelen in de
Collectegids hopen van harte dat u hen ook
komend jaar weer wilt steunen. Zij en al degenen
voor wie zij werken blijven uw steun nodig hebben.

•

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

Kijk op www.collectegids.nl
voor informatie over de
goede doelen en bestanden
en filmpjes.
Colofon
Collectegids verschijnt als bijlage bij
DiaconieMagazine en wordt verspreid
binnen alle kerken binnen de protestantse
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

Beeld voorzijde
Jacob-Carl Pauw, Pauw Media
Vormgeving
Origin Media, Vlissingen
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.
© 2022 – Helderblauw BV, Barneveld
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Thema’s: Evangelisatie, Kerkelijke organisatie,
Missie, Zending
Actief in: Buitenland

3xM

Thema’s: Kinderen met een visuele beperking
Actief in: Nederland
Telefoon: 033 - 286 4103
E-mail: info@3xm.nl
Website: www.3xm.nl
IBAN:
NL13 INGB 0000 0011 44

Postbus: Postbus 2510
Postcode: 3800 GB
Plaats:
Amersfoort

Bartiméus Fonds

Telefoon: 030 - 693 50 50
E-mail: info@bartimeusfonds.nl
Website: www.bartimeusfonds.nl
IBAN:
NL05 ABNA 0526 2626 21

Postbus: Postbus 999
Postcode: 3700 AZ
Plaats:
Zeist

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!’

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.

“Wij zien het als onze

‘Hij heeft
alle macht!’

opdracht om net als Jezus
barmhartig om te zien naar
kinderen die slechtziend of

Miljoenen mensen in Pakistan verlangen naar
een boodschap van vrede en onvoorwaardelijke
liefde. Velen van hen zijn analfabeet. Daarom
komt 3xM met diverse christelijke films naar
hen toe, op soms heel afgelegen plaatsen.

Wij komen graag bij u
langs voor een presentatie
over ons werk.
Scan de QR-code,
bel 033 286 4103 of
mail naar info@3xm.nl
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Over het leven van Jezus bijvoorbeeld of
over maatschappelijke problemen die spelen.
Bezoekers krijgen na de film direct nazorg en
worden begeleid richting een kerk of gemeente.
Wereldwijd kennen 3 miljard mensen kennen
Jezus nog niet. Het is onze droom om
1.000.000 daarvan met de boodschap van
Jezus Christus via moderne media geestelijk
thuis te brengen voor 2030.

Steun ons met gebed en een collecte!

www.3xm.nl

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.

blind zijn.”
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 collecteer voor het Bartiméus
Fonds. Kijk voor de mogelijkheden op
bartimeusfonds.nl/kerken. Of neem contact op
met onze relatiemanager kerken Fred Hissink:
fhissink@bartimeusfonds.nl of 06 43 46 80 08.

www.bartimeusfonds.nl
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Thema’s: Evangelisatie, Maatschappelijk,
Sociaal, Missie, Zending
Actief in: Buitenland

Bible League
Adres:
Van der Houven van Oordtlaan 6
Postcode: 7316 AH
Plaats:
Apeldoorn

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, studiemateriaal en training. Daarbij werken we via
lokale kerken. Bible League dient wereldwijd
lokale hulpbehoevende kerken via drie
programma’s:
• Project Filippus: Bijbelstudie- en trainingsprogramma gericht op evangelisatie en
discipelschap;

Thema’s: Maatschappelijk, Sociaal, Missie, Zending
Actief in: Nederland en België
Telefoon:		033 - 472 58 00
E-mail:		info@bibleleague.nl
Website:		www.bibleleague.nl
IBAN:		NL69 INGB 0006 9910 23

Centrum voor Pastorale Counseling (CPC)

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?

Mensen in nood
U kent ze ongetwijfeld: mensen met problemen,
lijden of diep verdriet. Een zorgzame kerk is
bewogen en helpt hun lasten dragen.

We vertellen graag over ons werk.
Nodig ons gerust uit!

www.facebook.com/bibleleague.holland

• Gemeentestichter training: Training waarin
deelnemers leren een gemeente te stichten
op plaatsen waar nog geen gemeente is, of
waar deze hard groeit;

Adres:
Jan van Zutphenweg 4
Postcode: 3958 GE
Plaats:
Amerongen

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

Telefoon: 06 - 300 758 61
E-mail: info@pastoralecounseling.org
Website: www.pastoralecounseling.org
IBAN:
NL33 INGB 0000 4566 84
t.n.v. Stichting Vrienden van het CPC

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?
www.facebook.com/christelijkehulp

• Alfabetiseringscursus: Mensen leren lezen
en schrijven aan de hand van de Bijbel.

Meer weten of
Bible League uitnodigen
voor een presentatie?
Scan de QR-code, kijk op
bibleleague.nl/kerken of
bel 033-472 58 00
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Thema’s: Evangelisatie, Maatschappelijk, Sociaal
Missie, Zending, Ontwikkelingshulp
Actief in: Buitenland

Children’s Relief

Thema’s: Levensbeschouwelijk
Actief in: Buitenland
Telefoon: 0180 - 521 966
E-mail: info@childrensrelief.nl
Website: www.childrensrelief.nl
IBAN:
NL93 INGB 0000 0035 84

Adres:
Tiendweg 9
Postbus: 2931 LC
Plaats:
Krimpen aan de Lek

Stichting Children’s Relief ondersteunt kinderen
die in Oost-Europa opgroeien in achterstandssituaties.
Onze drijfveer is steeds het geloof in Jezus
Christus. Het is onze overtuiging, dat het leven
van ieder mens waardevol en kostbaar is.
Daarom zet Children’s Relief zich vooral in
voor Roma kinderen en gezinnen.
De hulpprojecten zoals bijvoorbeeld Casa
Lumina: Kleuterschool, huiswerkbegeleiding
en ouderbegeleiding in Roemenië en Straatkinderen Opvang ´Het Arendsnest´ in Oekraïne,

richten zich o.a. op goede scholing, opvoeding,
zorg en aandacht.
Wij roepen u op om het werk van Children’s
Relief te ondersteunen met gebed. Daarnaast
hopen wij dat u financieel wilt bijdragen aan
de hulpprojecten van Children’s Relief.
Met uw bijdrage geeft u kinderen kans op een
betere toekomst.
Wilt u ons uitnodigen voor een presentatie of
spreekbeurt? Voor meer informatie stuurt u een
bericht naar info@childrensrelief.nl
www.facebook.com/childrenselief

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

Een boodschap van hoop voor Israël en de kerk
‘Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen.’ Jesaja 40:1
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 ondersteunen 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, voedselpakketten voor arme Joden in Oekraïne en intensieve
zorg voor meervoudig gehandicapte kinderen
in Jeruzalem. Daarnaast ondersteunen we
diverse Arabisch-christelijke kerken in Israël.
Met de steun van vele christenen in Nederland
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 aansluit
op uw wensen. Vraag naar de mogelijkheden.
www.facebook.com/christenenvoorisrael
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Thema’s: Levensbeschouwelijk, Preventie,
Maatschappelijk, Sociaal
Actief in: Nederland

Chris en Voorkom!

Thema’s: Maatschappelijk, Sociaal, Ontwikkelingshulp
Actief in: Buitenland, Nederland
Telefoon: 085 - 040 48 50
E-mail: info@chrisvoorkom.nl
Website: www.chrisvoorkom.nl
IBAN:
NL33 INGB 0000 0031 12

Adres:
Provincialeweg 70
Postbus: 3329 KP
Plaats:
Dordrecht

Chris en Voorkom! inspireert en stimuleert
kinderen, tieners en hun opvoeders tot het
maken van gezonde en verantwoorde keuzes.
Met ‘Chris’ bieden wij kinderen en jongeren een luisterend oor via chat en Connect
(e-coaching). Daarnaast bieden wij op maat
trainingen, voorlichtingen en coaching, bijvoorbeeld over groepsdruk of het aanpakken
van pestgedrag. ‘Chris’ is er voor bemoediging
van en advies aan jonge mensen en voor hun
opvoeders, jeugdwerkers en professionals.
Ook bieden wij met ‘Chris’ middels Connect
een luisterend oor aan opvoeders die anoniem
contact willen met een coach over zorgen /
problemen binnen de opvoeding.

Dokters van de wereld
Adres:
Nieuwe Herengracht 20
Postcode: 1018 DP
Plaats:
Amsterdam

Met ‘Voorkom!’ willen wij kinderen en tieners
voorlichten over middelengebruik. Dit doen
wij door het verzorgen van preventielessen
die voornamelijk op scholen worden gegeven.
Deze preventielessen gaan onder meer over de
thema’s alcohol, drugs, roken en internet. Met
‘Voorkom!’ willen wij leerlingen leren om zelf
gezonde keuzes te maken.

Zorgbus

Uw steun is onmisbaar!

Stel je eens voor, je bent gevlucht voor oorlog,
geweld of armoede en noodgedwongen probeer je in een vreemd land een nieuw bestaan
op te bouwen. Je hebt geen geldige verblijfspapieren of zorgverzekering. En je weet niet waar
je naartoe moet als je ziek bent en zorg nodig
hebt. Wat doe je dan?

Meer weten?
Kijk op: www.chrisvoorkom.nl

Telefoon: 020 - 765 38 00
E-mail: info@doktersvandewereld.org
Website: www.doktersvandewereld.org
IBAN:
NL11 ABNA 0491 7178 06

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.

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 migranten 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.
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Thema’s: Maatschappelijk, Sociaal
Actief in: Nederland

Thema’s: Ontwikkelingshulp
Actief in: Buitenland

Dorcas

Telefoon: 088 050 2800
E-mail: info@dorcas.nl
Website: www.dorcas.nl
IBAN:
NL04 RABO 0106 2500 00

Adres:
Radioweg 1
Postcode: 1324 KW
Plaats:
Almere

Stichting Edukans

Telefoon: 033 - 460 60 10
E-mail: info@edukans.nl
Website: www.edukans.nl
IBAN:
NL21 INGB 0000 0005 15

Adres:
Berkenweg 11
Postcode: 3818 LA
Plaats:
Amersfoort

Omzien naar mensen in nood
Dorcas komt in actie bij armoede, uitsluiting en
crisis. We hebben oog voor mensen en gemeenschappen die achtergesteld zijn, en we creëren
mogelijkheden voor hen om tot bloei te komen.
Wij geloven in het prachtige potentieel dat ieder
mens van God heeft gekregen en we voelen ons
geroepen om naar mensen in nood om te zien.
Zo volgen wij Jezus Christus.

Ieder kind verdient een kans op een goed
en zinvol leven. Onderwijs is daarvoor een
belangrijke voorwaarde. Maar niet ieder kind
heeft toegang tot goed onderwijs. Onvoldoende schrijfmateriaal en slecht getrainde
docenten zorgen ervoor dat slechts 12% van
de kinderen in Afrika na de basisschool goed
kan lezen. Met een innovatieve en duurzame
methode brengt Edukans daar verandering in.

Wat we doen
We investeren in veerkrachtige gemeenschappen, waarin iedereen kan meedoen. Bij een ramp
of crisis verlenen we noodhulp en dragen we bij
aan wederopbouw. Tegelijkertijd investeren we in
structurele oplossingen voor armoede en uitsluiting.
Dit doen we door middel van het stimuleren van
ondernemerschap, zelfredzaamheid en bescherming van mensen in een kwetsbare situatie.

Edukans geeft kinderen een uitwisbaar schrift.
Een schrift waarin alles wat je opschrijft ook
weer uitgewist kan worden. Kinderen kunnen
eindeloos oefenen en leren van hun fouten.

Ook leren we docenten hoe ze kinderen
actief kunnen betrekken bij de les. Daardoor
vinden kinderen de lessen interessanter en
leren ze meer. Zo maken wij voor honderdduizenden kinderen beter onderwijs mogelijk.
We zouden het geweldig vinden als uw kerk
kan bijdragen aan onze projecten. Ontdek
deze en andere projecten op edukans.nl/
projecten
www.facebook.com/Edukans

Edukans komt voort uit de Unie voor Christelijk
Onderwijs. Door onze tientallen jaren ervaring
zijn we met recht een onderwijsexpert te noemen.

Samenwerking
Wij werken samen met veel vrijwilligers, bedrijven,
kerken en partnerorganisaties, zowel in Nederland
als in het buitenland. We zijn hierdoor onderdeel
van een wereldwijde beweging die zich inzet
voor een rechtvaardige wereld. Door samenwerking vergroten we onze impact op het leven van
mensen in nood.

Deze kinderen leren eindeloos met een innovatief en uitwisbaar schrift.
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Thema’s: Evangelisatie, Levensbeschouwelijk,
Maatschappelijk, sociaal
Actief in: Nederland

Thema’s: Maatschappelijk, Sociaal
Actief in: Nederland

Stichting Exodus Nederland

Telefoon: 071 - 516 19 50
E-mail: info@exodus.nl
Website: www.exodus.nl
IBAN:
NL68 INGB 0004 3244 14

Adres:
Morssingel 5
Postcode: 2312 AZ
Plaats:
Leiden

In 1979 kwam gevangenispredikant Jan Eerbeek
op het idee om een opvang voor ex-gevangenen
te starten. In die tijd keerden zo’n 75% van de
vrijgelaten gedetineerden weer snel terug in de
gevangenis. Nu, ruim veertig jaar later, werkt
Exodus nog steeds volop aan die missie. Net als
de uittocht uit de woestijn van het Hebreeuwse
volk gaat de tocht van (ex-)gedetineerden met
vallen en opstaan; zoals het moment waarop zij
vrijkomen. Ze willen dan vaak een ander pad
bewandelen, maar dat gaat niet vanzelf. Zij hebben iemand nodig die in hen gelooft. Als Exodus
staan wij aan hun zijde en helpen hen vooruit.
Wij geloven dat iedereen een extra kans verdient.

We zijn een forensische zorgorganisatie die
landelijk met zo’n 300 professionals en zo’n
1500 vrijwilligers opvang en begeleiding biedt
aan gemotiveerde (ex-)gedetineerden en hun
familieleden.
Dit bijzondere en belangrijke werk kunnen
we niet doen zonder steun van kerken. Helpt
u mee? Neem contact met ons op voor alle
mogelijkheden.
www.facebook.com/ExodusNL
www.instagram.com/exodusnederland
www.linkedin.com/company/exodus-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.
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Thema’s: Maatschappelijk, Sociaal
Actief in: Nederland

Gevangenenzorg Nederland
Adres:
Koraalrood 25
Postcode: 2718 SB
Plaats:
Zoetermeer

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 gevangenis en
begon na te denken over zijn toekomst. ‘Ik wil per
se de gevangenis beter uitkomen dan ik erin ging’,
nam hij zich voor. Voor zichzelf, maar ook omdat
hij een gezin met drie kinderen heeft. Maar hoe ga
je het in je eentje redden om je leven weer vlot

Thema’s: Missie, Zending
Actief in: Nederland, Buitenland
Telefoon: 079 - 331 05 68
E-mail: info@gevangenenzorg.nl
Website: www.gevangenenzorg.nl
IBAN:
NL61 INGB 0006 3914 16

GlobalRize

te trekken? Wout, één van onze vrijwilligers, helpt
hem op weg.

“Door de cursus heb ik geleerd dat het in het
christelijk geloof niet draait om een kerkgebouw,
maar om een levende relatie met God door
Jezus Christus”, aldus Freddy uit Japan.
Al bijna 10 jaar evangeliseert GlobalRize op de
plek waar veel mensen zoeken: het internet.
Via sociale media komt GlobalRize in contact
met mensen die vragen hebben over hun leven
en over God.

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 650 deskundige vrijwilligers
(ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie de
helpende hand. Want wij geloven in herstel voor
gevangenen en hun familie!
www.facebook.com/gevangenenzorg

Telefoon: 0525 795 002
E-mail: info@globalrize.org
Website: www.globalrize.nl
IBAN:
NL03 RABO 0300 5646 86

Adres:
Elzenweg 1a
Postcode: 8096 RV
Plaats:
Oldebroek

Persoonlijke benadering
• GlobalRize heeft een wereldwijd team van
chatters die 24/7 klaar staan om vragen te
beantwoorden en te bidden met mensen.
• GlobalRize biedt online bijbelcursussen met
een persoonlijke mentor aan. De mentor
bemoedigt, bidt, beantwoordt vragen en
vertelt over Jezus.
• De persoonlijke benadering via chat en in
de cursussen is uniek. Er wordt geen gebruik
gemaakt van chatbots. Veel zoekers zijn
geraakt door de reacties en gebeden van
mentoren en chatters.
• In totaal zijn er bijna 700 vrijwilligers wereldwijd actief, waarvan er 400 in Nederland.
Hierdoor worden vele duizenden met het
evangelie bereikt.
Help mee om dit werk blijvend mogelijk te
maken.
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Thema’s: Hulp aan arme, verlaten en
kwetsbare kinderen
Actief in: Haïti, Oeganda, Zuid-Afrika

Thema’s: Maatschappelijk, Vrouwenhulpverlening
Actief in: Nederland

Hadassa hoeve

Telefoon: 0524 - 560 965
E-mail: info@hadassahoeve.nl
Website: www.hadassahoeve.nl
IBAN:
NL10 RABO 0144 3725 41

Adres:
De Vaart 12
Postcode: 7784 DJ
Plaats:
Ane

Stichting Hart voor Kinderen
Adres:
Postbus 160
Postcode: 1250 AD
Plaats:
Laren

We kunnen dit korte stukje tekst starten met
alle negatieve signalen die in de media verschijnen over jonge vrouwen. Een toename van
eetstoornissen, het onderwerp Me too of de
inmiddels bekende hot summer lijst gefocust
op sex.

talentplannen, werken we zoveel mogelijk
samen en bestaat het woord cliënt niet. Op de
hoeve geloven we in het gewone leven, praten
we over professionele nabijheid i.p.v. afstand
en geloven wij vooral dat de vrouwen heel veel
wel kunnen.

Het hart van onze missie en de kern van onze
activiteiten is de opvang van verlaten en kansarme (wees)kinderen en het creëren van een
betere toekomst voor hen. Dat doen wij op drie
manieren: Gezinssponsoring, kindsponsoring en
incidentele hulpacties.

Op de Hadassa hoeve is de mogelijkheid er
ook om je volop zorgen te maken over alles
wat niet goed gaat bij deze jonge vrouwen.
Maar als je goed kijkt en tijd neemt, dan gebeurd er zoveel moois en zijn de vrouwen vol
van talent.

Voor deze vorm van zorg zijn we ook dit jaar
afhankelijk van nieuwe steunbronnen. Bezoek
onze steunpagina d.m.v. de QR-code en onderzoek hoe u als kerkgemeenschap ons kan steunen en wat wij voor uw gemeenschap kunnen
betekenen m.b.t. bijvoorbeeld jeugdkampen en
lezingen.

Speerpunten van ons werk zijn:
• Kinderopvang
• Armoedebestrijding
• Onderwijs
• Zelfredzaamheid

Vanuit dat positieve gedachtegoed werken wij
voor de vrouwen niet vanuit zorgplannen maar

www.facebook.com/hadassahoeve

Telefoon: 035 - 772 1104
E-mail: info@hartvoorkinderen.nl
Website: www.hartvoorkinderen.nl
IBAN:
NL41 INGB 0000 0045 20

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.

De kinderen die wij structureel ondersteunen krijgen een christelijke opvoeding 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.
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Thema’s: Zending, Ontwikkelingshulp, Evangelisatie,
Maatschappelijk, Sociaal, Missie
Actief in: Buitenland, 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) gelooft 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.

Stichting Interserve Nederland
Adres:
Hoofdstraat 55
Postcode: 3971 KB
Plaats:
Driebergen-Rijssenburg

Geloof werkt. Daarom zendt Interserve samen
met kerken enthousiaste vakmensen uit om
onder mensen uit Azië en de Arabische wereld
te werken en hen te laten zien hoe goed het is
om met God te leven. Getuigen is voor ons een
levensstijl. Dat doen we dus niet alleen vanuit
ons beroep, maar ook in de rest van ons leven.
We zijn een gemeenschap van mensen met dezelfde missie en visie. Waar we voor bidden en
werken? Dat levens en gemeenschappen veranderen door een ontmoeting met Jezus. Samen
met de kerk en partnerorganisaties zetten we
onze schouders eronder.

Telefoon: 0343 - 745 400
E-mail: info@interserve.nl
Website: www.interserve.nl
IBAN:
NL94 INGB 0001 9423 05

Naast het uitzenden van onze werkers naar
Azië en de Arabische wereld zijn we aan het
ontdekken hoe we ook in Nederland mensen
met een niet-westerse achtergrond in aanraking
kunnen brengen met Jezus. In ons netwerk
zitten veel mensen die ervaring hebben met
crosscultureel contact. Die ervaring willen
we graag delen met uw kerk. Ook hebben wij
cursusmateriaal ontwikkeld met het oog op
immigranten.
Zullen we een keer verder kennismaken?
Bel 0343-745400 of stuur een mail naar info@
interserve.nl voor meer informatie.

Geloof, bid, geef en bouw!

Heeft u ook hart
voor Oost-Europa?
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Thema’s: Evangelisatie, Kerkelijke organisatie,
Maatschappelijk, Sociaal, Missie, Zending
Actief in: Nederland

Thema’s: Evangelisatie, Maatschappelijk, Sociaal
Missie, Zending, Ontwikkelingshulp
Actief in: Buitenland

Kinder Sponsor Plan

Telefoon: 0180 - 516 380
E-mail: info@kindersponsorplan.nl
Website: www.kindersponsorplan.nl
IBAN:
NL51 INGB 0006 9903 77

Leger des Heils

Adres:
Tiendweg 9
Postcode: 2931 LC
Plaats:
Krimpen aan de Lek

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

In Oost-Europa zijn de levensomstandigheden voor met name de Roma bevolking vaak
bijzonder slecht. Het is voor gezinnen iedere
dag weer een strijd om te overleven.
In veel gevallen kunnen kinderen niet naar
school, iets wat het bouwen aan een betere
toekomst bemoeilijkt.

Ons doel:
- Voldoende voedsel en kleding voor gezinsleden
- Verbetering van schrijnende woonsituaties
- Geestelijke en praktische ondersteuning
- Onderwijs voor de kinderen
- Financiële hulp bij medische nood
- Verlening van microkredieten

1 op de 10 Nederlanders is sterk eenzaam.
Onze buurthuiskamers zijn een plek waar je
thuiskomt en Gods liefde tegenkomt. Met meer
dan 130 locaties door heel Nederland strijdt
het Leger des Heils tegen deze eenzaamheid

en vervreemding van God. Daarvoor zijn we
afhankelijk van giften uit de kerk. Met uw steun
laat u Nederland iets van Gods liefde zien.
Strijdt u mee en zet u het Leger des Heils ook
op uw collecterooster?

Het Kinder Sponsor Plan ziet het als haar Bijbelse
opdracht om deze kwetsbare groep kinderen te
helpen. Zij wil de liefde van Jezus Christus uitdragen door zich in te zetten voor de allerarmsten.

Door voor €30,- per maand een kind te
sponsoren, helpt u een heel gezin. Nodig ons
uit voor een presentatie. Informeer naar de
mogelijkheden via info@kindersponsorplan.nl

D.m.v. vaste bijdragen van sponsors ontvangen
kinderen uit zeer arme gezinnen onmisbare
hulp.

www.facebook.com/Kinder-Sponsor-Plan

Scan QR voor
materiaal + meer info
Of bezoek:
ldh.nl/collectegids
www.facebook.com/legerdesheils
22

www.kindersponsorplan.nl

www.interserve.nl
www.ldh.nl/collectegids

23

Thema’s: Evangelisatie, Gezondheid, Maatschappelijk,
Sociaal, Missie, Zending
Actief in: Buitenland

Thema’s: Gezondheid, Maatschappelijk, Zending
Actief in: Buitenland

Leprazending

Telefoon: 055 - 760 05 00
E-mail: info@leprazending.nl
Website: www.leprazending.nl
IBAN:
NL49 INGB 0000 8898 89

Adres:
Arnhemseweg 1
Postcode: 7331 BA
Plaats:
Apeldoorn

‘En Jezus, met ontferming bewogen, stak Zijn hand uit en raakte hem aan’ (Marcus 1:41)
Lepra, die oude Bijbelse ziekte, is in
Europa inmiddels geschiedenis. Maar in
Afrika, Azië en Zuid-Amerika lijden nog
miljoenen onder de gevolgen van deze
ziekte. Het zijn vooral de allerarmsten,
in landen als Bangladesh, Nepal en
Tsjaad, die getroffen worden. Ieder jaar
op Wereld Lepradag, de laatste zondag
van januari, vraagt Leprazending aandacht voor deze slachtoffers. Zij lijden
niet alleen lichamelijk, maar worden
vaak ook verstoten of gediscrimineerd
vanwege hun ziekte. We vragen u
om op Wereld Lepradag voor hen te
bidden, om aandacht te schenken aan
de wijze waarop Jezus de melaatsen de
hand reikte, en om te collecteren voor
het werk van Leprazending. Want lepra
is te genezen. Samen kunnen we een
lepravrije wereld mogelijk maken!

MAF Nederland

Telefoon: 055 - 741 00 17
E-mail: info@maf.nl
Website: www.maf.nl
IBAN:
NL40 ABNA 0558 3458 08

Postbus: Postbus 7
Postcode: 7390 AA
Plaats:
Twello

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 hulpverleners en zendelingen naar plaatsen waar
nood is.
We vinden het mooi en belangrijk om over ons
werk te vertellen. Nodig ons gerust uit!

Doet uw kerk ook mee?
Dank u wel!
Meer weten?
Kijk op www.leprazending.nl/wereldlepradag
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Thema’s: Evangelisatie, Kerkelijke organisatie,
Maatschappelijk, Sociaal, Missie, Zending
Actief in: Nederland

MDA

Telefoon: 06 3633 9308
E-mail: info@mda-nederland.nl
Website: www.mda-nederland.nl
IBAN:
NL09 INGB 0003 6494 83

Adres:
Postbus 937
Postcode: 1180 AX
Plaats:
Amstelveen
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Thema’s: Noodhulp, Vluchtelingen, Ondervoeding,
Zorg, Onderdak, Water en Sanitair
Actief in: Nederland, Buitenland

Magen David Adom (betekenis: Rode Davidster)
Magen David Adom (MDA) is sinds 1930 dé
nationale medische nood-, rampen-, ambulanceen bloeddienst van Israël en levert medische
noodhulp aan iedereen in Israël, ongeacht hun
afkomst.

Sinds 2006 is MDA officieel erkend door het
internationale comité van het Rode Kruis. Ook
buiten Israël wordt hulp verleend bij grote rampen. Waar mogelijk, respectievelijk noodzakelijk, wordt samengewerkt met de Rode Kruisen Rode Halve Maanverenigingen in de regio.

MDA is een onafhankelijke organisatie zonder
winstoogmerk en is daarom sterk afhankelijk
van giften van over de hele wereld. Zodoende
is MDA in 1981 ook in Nederland opgericht als
vriendenstichting met als doel de ondersteuning
van MDA Israël.

Wie één leven redt, redt de hele wereld
Deze Joodse wijsheid wordt door de vrijwillige
en professionele hulpverleners van MDA in
Israël dagelijks in de praktijk gebracht: dag en
nacht staan ze klaar voor de slachtoffers van
ongevallen, aanslagen en andere medische
noodsituaties.

www.mda-nederland.nl

Medair Nederland

Telefoon: 0341 – 217 117
Whatsapp: 06 - 86 83 59 91
Website: www.medair.org
IBAN:
NL52 INGB 000 000 2091

Postbus: Kerkpad 2
Postcode: 8071 GG
Plaats:
Nunspeet

Wij gaan ver om levens te redden
Medair is een christelijke noodhulporganisatie.
We werken op de meest moeilijke plaatsen
in de wereld. We helpen mensen in nood en
redden levens.
We zijn daarbij onpartijdig en we helpen
iedereen. Ongeacht ras, geslacht of overtuiging.
Voor ons werk zijn we afhankelijk van giften.
Medair werkt in Oekraïne, Jordanië, Syrië,
Afghanistan, Soedan, Zuid-Soedan, Jemen,
Madagaskar en Democratische Republiek Congo.
Wij helpen bij nood.
Waar dan ook.
Hoe dan ook.

www.medair.org
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Thema’s: Gezondheid, Maatschappelijk, Sociaal
Actief in: Nederland

NPV - Zorg voor het leven

zorg voor het leven

Telefoon: 0318 - 547 888
E-mail: info@npvzorg.nl
Website: www.npvzorg.nl
IBAN:
NL60 RABO 0365 1443 20

Adres:
Kerkewijk 115
Postcode: 3904 JA
Plaats:
Veenendaal

Het leven is een gave van God. Ieder leven is
kostbaar en verdient het om beschermd te worden.
De NPV komt op voor dit leven. Dat doen we
door onze stem te laten horen in de samenleving,
de media en politiek Den Haag. Medewerkers
van de NPV-Advieslijn bieden ook een luisterend
oor en ruimte voor een goed gesprek bij persoonlijke medisch-ethische vragen. Daarnaast bieden
vrijwilligers van de NPV-Thuishulp aan zieken en
ouderen praktische hulp aan huis, gezelschap en
ondersteuning aan mantelzorgers. Zo draagt de
NPV op verschillende manieren bij aan de zorg
voor het leven. Doet u met ons mee?

www.facebook.com/npvzorg
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Thema’s: Evangelisatie, Missie, Zending
Actief in: Buitenland

OMF

Telefoon: 0342 - 46 26 66
E-mail: nl.info@omfmail.com
Website: www.omf.org/nederland
IBAN:
NL36 INGB 0000 4932 96

Adres:
Eendrachtstraat 29a
Postcode: 3784 KA
Plaats:
Terschuur

Alles begint bij aanbidding
God schiep mensen met als doel Hem te
aanbidden. Maar hoe zouden mensen Hem
kunnen aanbidden als zij Hem niet kennen. In
Oost-Azië leven ruim 680 miljoen mensen die
nog nooit de Naam van Jezus hebben gehoord.
OMF richt zich vanaf de oprichting in 1865
door James Hudson Taylor op deze volken.
Door de wereldwijde ontwikkelingen wordt dit
werk er niet makkelijker op, maar Jezus heeft
nooit beloofd dat het makkelijk zou zijn toen
Hij de opdracht gaf om het goede nieuws aan
alle volken en naties te vertellen. Maar Hij
heeft wel beloofd dat Hij met ons zou zijn en
daar geloven wij in.

Wat kunnen wij voor u doen
Wij willen u als gemeente graag dienen om
die zendingsopdracht onder de aandacht te
brengen of gestalte te geven. Bijvoorbeeld door
een workshop of een presentatie over zending
voor doelgroepen, een bezinningsmoment over
hoe deze opdracht vorm te geven, selectie en
toerusting van aanstaande zendelingen, faciliteren
van uitzending, betrokkenheid bij zending
vergroten door gebedsavonden te verzorgen of
gebedspunten aan te reiken.
Alles eindigt in aanbidding
Eenmaal zal elke knie zich buigen voor en elke
tong getuigen van Jezus. Wij vragen van u in
alle vrijmoedigheid of
u wilt bidden voor de
volken in Oost-Azië en
de zendingswerkers van
OMF, zodat deze volken
Hem leren kennen
voordat die grote dag
aanbreekt.

www.omf.org/nederland
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Thema’s: Evangelisatie, Maatschappelijk,
Ontwikkelingshulp, Sociaal, Missie, Zending
Actief in: Buitenland

Thema’s: Maatschappelijk, Sociaal
Actief in: Nederland

Stichting Ontmoeting

Telefoon: 030 - 635 40 90
E-mail: info@ontmoeting.org
Website: www.ontmoeting.org
IBAN:
NL35 RABO 0387 669 140

Adres:
Onderdoor 56
Postcode: 3995 DX
Plaats:
Houten

Ontmoeting helpt mensen in Nederland die de
verbinding met hun omgeving en zichzelf volledig zijn kwijtgeraakt. Velen van hen kampen
met verslaving, schulden, psychische problemen
en dreigen hun huis kwijt te raken. Soms leven
ze zelfs al jarenlang op straat.
Vanuit de liefde van Christus willen wij als
mens naast hen gaan staan. In alle gebrokenheid
is en blijft iemand een mens die voor God
waardevol is. Onze social workers bouwen aan
een relatie met onze cliënten, en bieden hen
tegelijkertijd professionele hulp op alle gebieden
waar zij op zijn vastgelopen.

30

We bezoeken onze cliënten thuis, of bieden
hen woonruimte aan wanneer dit nodig is.
Daarnaast bieden we forensische zorg aan
mensen met een justitiële titel. Veel van onze
cliënten worstelen met zingevingsvragen. Onze
pastoraal medewerkers verlenen daarom pastorale
zorg die past bij de situatie van elke cliënt.
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.

www.ontmoeting.org

Stichting OostEuropa Zending
Adres:
Tiendweg 9
Postcode: 2931 LC
Plaats:
Krimpen aan de Lek

Mensen in nood helpen!
Wij zijn OostEuropa Zending / Christian Care
East West. Een geloofszending waarbij de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus
bij alle hulpprojecten en hulptransporten onze
belangrijkste motivatie is. Onze focus ligt hierbij op Albanië, Moldavië, Oekraïne, Roemenië
en Bulgarije.
Samen met onze partners ondersteunt OEZ/
CCEW de allerarmsten met het bieden van
noodhulp en structurele hulp. Zo hebben wij
sponsorprogramma´s voor kind en gezin,
opvang voor straatkinderen, onderwijsprogramma’s

Telefoon: 0180 - 521 966
E-mail: info@oosteuropazending.com
Website: www.oosteuropazending.com
IBAN:
NL60 INGB 0003 2239 96

en distribueren wij hulpgoederen zoals voedsel,
kleding, stookhout (via lokale kerken) en medische
supplies onder noodlijdende gezinnen en
ouderen.
Wilt u als kerk helpen! Bid met ons mee en
ondersteun het werk financieel. Dat kan door
het houden van een collecte of door u aan te
melden als sponsor/donateur van één van onze
hulpprojecten of sponsorkinderen. Laten we
met elkaar blijven omzien naar de allerarmsten!
Nodig ons uit voor een presentatie of spreekbeurt.
Informeer naar de mogelijkheden via het
contactformulier van onze website.

www.oosteuropazending.com
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Thema’s: Gezondheid, Maatschappelijk, Sociaal
Actief in: Buitenland

Stichting Open Doors

Thema’s: Gezondheid, Maatschappelijk, Sociaal
Actief in: Nederland
Telefoon: 0341 465 000
E-mail: info@opendoors.nl
Website: www.opendoors.nl
IBAN:
NL08 INGB 0000 007733

Adres:
Postbus 47
Postcode: 3850 AA
Plaats:
Ermelo

Open Doors zet zich in voor vervolgde christenen
Open Doors steunt christenen die om hun
geloof worden gediscrimineerd, vervolgd,
opgesloten of zelfs met de dood bedreigd.
Inmiddels hebben ruim 360 miljoen christenen
daarmee te maken, en helaas stijgt dat aantal
met het jaar. De nood groeit. Uw steun is dan
ook onmisbaar!
Al bijna zeventig jaar staat Open Doors voor
hun vervolgde broers en zussen op de bres.
Met gebed, met praktische hulp en met reizen
naar de vervolgde kerk. We sturen Bijbels,
geven training en praktische hulp.

We zoeken vervolgde christenen op, waar ook
ter wereld. Ieder jaar vragen we aandacht voor
de vervolgde kerk tijdens de Zondag voor de
Vervolgde Kerk (4 juni 2023) en de Nacht van
Gebed. Samen met betrokken christenen en
kerken in Nederland en Vlaanderen blijven
we ons inzetten voor de vervolgde kerk. Doe
mee en bid voor bedreigde christenen. Met uw
gift biedt u praktische en geestelijke hulp aan
christenen in nood.

Stichting Het Passion

Telefoon: 0314 382 462
E-mail: luukkrol@hetpassion.nl
Website: www.hetpassion.nl
IBAN:
NL11 TRIO 078.13.22.618

Adres:
Torenallee 6
Postcode: 6999 DD
Plaats:
Hummelo

Het Passion
Het Passion in Hummelo biedt een plek
van rust voor dak- en thuislozen en
verslaafden. Hier komen ze op adem en
zijn onderdeel van het gewone leefritme
om stappen te zetten richting herstel.

“Het raakt mij dat mensen hun
eigen huis verlaten om een
week hier voor ons te zijn.
Deze plek is uniek; er wordt
met liefde gekeken.”

Het Passion werkt samen met THDV, een
stichting die sinds 1855 met een bewogen
hart naast kwetsbare mensen staat. Het
is onze droom om in Nederland een
netwerk te hebben van plekken waar
dak- en thuislozen op adem komen.

Ismaël, gast in Het Passion

Wat kunt u doen?
Stichting Het Passion is een diaconale
instelling en mede-afhankelijk van
vrijwilligers en giften van kerken,
particulieren en bedrijven.
- Boek een diaconale werkvakantie
en wees aanwezig als mens naast
de ander.
- Bid voor onze gasten en ons werk.
- Steun ons werk financieel.

32

www.opendoors.nl

www.hetpassion.nl

33

Thema’s: Maatschappelijk, Sociaal
Actief in: Nederland

Rudolphstichting

Thema’s: Maatschappelijk, Sociaal
Actief in: Nederland
Telefoon: 0342 - 459 010
E-mail: info@rudolphstichting.nl
Website: www.rudolphstichting.nl
IBAN:
NL60 RABO 0150 0022 97

De Regenboog Groep

Adres:
Rudolphlaan 2
Postcode: 3794 MZ
Plaats:
De Glind

De wens van de Rudolphstichting is dat
kwetsbare jeugd de ruimte krijgt om kansrijk
op te groeien. Wij maken dit mogelijk in
Jeugddorp De Glind; ruim 120 uithuisgeplaatste
kinderen vinden hier een veilig thuis in de 28
gezinshuizen die verspreid staan over het dorp.

De Leefomgeving van jeugd - opgroeien in
een stimulerende omgeving waarin je weer
gewoon kind kunt zijn en kunt werken aan
je toekomst. Onder meer kinderboerderij,
zwembad en dorpskerk kunnen rekenen op
onze steun.

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.

Rudolphstichting is actief op 3 gebieden:

Woonprojecten - elk kind verdient het om
zo gewoon mogelijk op te groeien. Rudolphstichting ontwikkelt, verduurzaamt en beheert
woonprojecten voor jeugd.

De Ontwikkeling van het kind - Herstellen
van wat je meemaakte (traumaherstel) en je
sociaal en emotioneel ontwikkelen. Hiervoor
wordt sport, spel, muziek, dieren en de natuur
ingezet.

Ruimte scheppen voor ieder kind

Telefoon: 020 - 531 76 00
E-mail: info@deregenboog.org
Website: www.deregenboog.org
IBAN:
NL79 TRIO 0379 3155 64

Adres:
Droogbak 1d
Postcode: 1013 GE
Plaats:
Amsterdam

Onze 1200 vrijwilligers ondersteunen deze
mensen. In onze negen inloophuizen (waar
dagelijks 600 bezoekers komen) geven we hen
aandacht en zorg. Ook bieden we dagbesteding
en hulp van maatschappelijk werkers.
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 helpen
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 donaties 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
kwetsbare mensen helpen om er weer bovenop
te komen. Hartelijk dank, ook namens hen.
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Thema’s: Gezondheid, Maatschappelijk, Sociaal
Actief in: Nederland

Stichting Schreeuw om Leven
Adres:
Ruitersweg 35
Postcode: 1211 KT
Plaats:
Hilversum

Thema’s: Maatschappelijk, Sociaal, Gezondheid
Actief in: Nederland
Telefoon: 035 - 624 43 52
E-mail: info@schreeuwomleven.nl
Website: www.schreeuwomleven.nl
IBAN:
NL41 INGB 0000 009079

Schreeuw om Leven geeft ongeboren leven een stem
De liefde van Christus drijft ons om in barmhartigheid om te zien naar het ongeboren kind en
hulp te bieden aan vrouwen die worstelen met
een onbedoelde zwangerschap of juist ná een
abortus.

in Christus’ naam. Voor kerk(verenigingen)
kan de stichting onder meer preekschetsen en
verwerkingsmateriaal voor diverse leeftijden
aanbieden. Ook geeft Schreeuw om Leven informatieve lezingen en workshops over allerlei aan
abortus gerelateerde onderwerpen.

Zo biedt de stichting psychosociale hulp vóór
en na abortus en wijst zij hulpvragers op heling

“... 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 ...”
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www.schreeuwomleven.nl

Siriz

Telefoon: 085 130 15 70
E-mail: info@siriz.nl
Website: www.siriz.nl
IBAN:
NL06 RABO 0146 2675 08

Adres:
Postbus 60
Postcode: 2800 AB
Plaats:
Gouda

‘Mijn vriend wilde het kindje absoluut niet.
Maar ik twijfelde. Onze relatie strandde. Van
mijn familie kreeg ik geen steun, ik moest
grote beslissingen alleen nemen. Ik wilde
met iemand praten die me zou begrijpen.
Via Google vond ik Siriz. Ik had een gesprek
en kreeg veel informatie. Er werd zonder
oordeel geluisterd. Ik bleek niet de enige die
dit overkomt en hoefde me niet te schamen.
Ik besloot met Siriz een begeleidingstraject
in gaan. Uiteindelijk besloot ik het kindje
te laten komen. Siriz hielp mij allerlei praktische dingen en zelfs met gesprekken met
mijn familie. Ik kreeg vertrouwen dat het
goed zou komen.’’

“Siriz hielp mij met allerlei
praktische dingen en zelfs met
gesprekken met mijn familie.
Ik kreeg vertrouwen dat het
goed zou komen.”

Onlangs beviel Ella van Vince. Onze professionele begeleiding van jonge moeders en
hun kind wordt deels vergoed. Voor het andere
deel zijn we afhankelijk van uw steun. Met
uw bijdrage kunt u veel betekenen voor
jonge vrouwen, partners en kinderen zoals
Ella & Vince.

www.siriz.nl

37

Thema’s: Maatschappelijk, Sociaal, Kennis,
Opleidingen
Actief in: Nederland

Thema’s: Toerusting, Zorg, Ontmoeting, Inspiratie
Actief in: Nederland

Stay & Pray
Adres:
Symen Halbeswei 8
Postcode: 9255 LL
Plaats:
Tytsjerk

Stay & Pray is een christelijk centrum voor
toerusting en gebed, woonzorg, dagbesteding
en recreatie.

Telefoon: 06 - 474 950 90
E-mail: info@stayandpray.com
Website: www.zorgboerderijstayandpray.com
IBAN:
NL07 RABO 0157 3518 74

UAF

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.

Het UAF is een stichting die zich inzet voor
de ontwikkeling van gevluchte studenten en
professionals, en voor hun integratie op de
Nederlandse 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, onderwijsinstellingen,
(lokale) overheden en werkgevers.

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.

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

Adres:
Newtonlaan 71
Postcode: 3584 BP
Plaats:
Utrecht

Maar... nog steeds lukt het weinig vluchtelingen
een opleiding te volgen én een baan te vinden
op hun eigen niveau. Onze begeleiding 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 onderwijsinstellingen, (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 professionals
te ondersteunen. Dat is goed voor iedereen.
Kijk op uaf.nl hoe u kunt bijdragen als donateur
of vrijwilliger.

Op verzoek kunnen wij een inspirerende
presentatie geven over onze missie, motivatie
en visie voor dit werk.
Van harte aanbevolen.
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www.zorgboerderijstayandpray.com

www.opendoors.nl
www.uaf.nl
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Thema’s: Maatschappelijk, Sociaal, Missie,
Zending, Overig
Actief in: Buitenland

Verre Naasten

Thema’s: Maatschappelijk, Sociaal
Actief in: Nederland

Telefoon: 038 - 427 04 10
E-mail: info@verrenaasten.nl
Website: www.verrenaasten.nl
IBAN:
NL31 INGB 0000 3636 00

Adres:
Postbus 499
Postcode: 8000 AL
Plaats:
Zwolle

Onze missie:
geloof delen wereldwijd, in woorden én daden!
Daarom ondersteunt Verre Naasten, partner-kerken
in binnen- en buitenland om geloof te delen, in
woorden én daden. We werken op het gebied van
kerkelijk opbouwwerk, missionair werk, diaconale
projecten, training en noodhulp.
Zoals in India, waar het Anugrah-centrum liefdevolle
zorg geeft aan mensen met een beperking. Of in
Burkina Faso, waar gemeenteleden van lokale kerken
Jezus’ licht en liefde uitstralen. Ondanks de moeilijke
en zware situatie van christenen in dat land.
Zo werkt Verre Naasten samen met ruim 90 lokale
partner-kerken en -organisaties in meer dan 30
landen. En dat werkt! Zij weten wat er in hun land
nodig is en welke aanpak het verschil maakt.

Stichting Vrienden van de Elisabethbode
Telefoon: 088 – 22 66 645
IBAN:
NL73 RABO 0336651791

Als Stichting Vrienden van de Elisabethbode willen
we via het magazine Elisabeth troost en praktische
handreikingen bieden vanuit het christelijk geloof.
Elisabeth is vernoemd naar Elisabeth Mijnhardt-Keller. Zij ondersteunde mensen die
het moeilijk hadden door het schrijven van
bemoedigende brieven en het geven van
haar getuigenis. Zij vertelde mensen wat haar
bezielde: het evangelie van Jezus Christus.
Toen zij overleed, heeft haar man haar werk in
1929 voortgezet in de vorm van het tijdschrift
Elisabethbode. Het blad heet nu Elisabeth en
is in ruim negentig jaar natuurlijk veranderd,
maar het doel is hetzelfde: dat mensen zich het
evangelie eigen maken en het toepassen in hun
leven. Dat ideaal verdient steun.
Klaas van der Kamp

Gea Bakker-Smit

www.facebook.com/verrenaasten
www.instagram.com/verre.naasten

Twee op de drie mensen wereldwijd
kennen Jezus niet als hun Redder
40

Help ook mee, zodat steeds
meer mensen op de wereld
Jezus gaan volgen.
Steun ons mission-werk met
een collecte in jullie kerk
en raak betrokken. Kijk op
www.verrenaasten.nl voor
alle mogelijkheden.

www.verrenaasten.nl

E-mail: abonneeservice@elisabethmagazine.nl
Website: www.elisabethmagazine.nl

Lianne van Kooten-

Wilt u het werk van de Elisabeth ondersteunen?
Vindt u het belangrijk dat we het evangelie van
Jezus Christus kunnen uitdragen door middel
van het uitgeven van de Elisabeth? Als kerk kunt
u een collectief abonnement afnemen en het
magazine onder gemeenteleden verspreiden
tegen gereduceerd tarief. U kunt ook een gift
geven op NL 73 RABO 0336651791 ten name
van Stichting Vrienden van de Elisabethbode.

de Jong

www.elisabethmagazine.nl
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Thema’s: Evangelisatie, Gezondheid, Maatschappelijk,
Sociaal, Missie, Zending
Actief in: Nederland

Vrienden van De Hoop
Adres:
Provincialeweg 122
Postcode: 3329 KP
Plaats:
Dordrecht

Thema’s: Maatschappelijk, Sociaal, Ontwikkelingshulp
Actief in: Buitenland
Telefoon: 078 - 611 13 55
E-mail: info@vriendenvandehoop.nl
Website: www.vriendenvandehoop.nl
IBAN:
NL06 INGB 0000 3838 38

Samen geven om wie verlangt naar een nieuw leven
De Hoop helpt kinderen, jongeren en volwassenen
die met psychische problemen of verslavingsproblemen worstelen. Zodat zij tot herstel komen
in relatie tot zichzelf, de ander, de schepping en
God. De steun van vele kerken maakt dit werk
mede mogelijk.
Help mee als kerk:
· bid voor het werk bij De Hoop
· nodig ons uit voor een presentatie		
· doe mee aan een evenement
· collecteer of organiseer een actie
Uw gift gaat naar projecten van De Hoop die
niet vergoed worden door de overheid, maar
die wel belangrijk zijn. Zoals onze inloophuizen
voor dak- en thuisloze mensen, geestelijke
verzorging, scholing van (ex)cliënten, preventie
en zelfhulpgroepen.

Stichting Wilde Ganzen

Telefoon: 033 - 204 55 55
E-mail: info@wildeganzen.nl
Website: www.wildeganzen.nl
IBAN:
NL53 INGB 00000 40000

Postbus: Piet Mondriaanlaan 14
Postcode: 3812 GV
Plaats:
Amersfoort

Wilde Ganzen: klein project, groot verschil
Dit jaar precies 65 jaar geleden kwamen kerken uit heel Nederland in actie voor slachtoffers van een aardbeving in Turkije. Ze werkten
samen als wilde ganzen: vliegend in V-formatie
kunnen die grote uitdagingen aan.
Wilde Ganzen steunt vandaag de dag kleine
ontwikkelingsprojecten over de hele wereld.
Want het onrecht en leed dat armoede veroorzaakt, raakt ons. Samen kunnen we hier iets
aan doen. Wij doen dat door aanpakkers te
steunen die in eigen buurt problemen aanpakken. Zij bouwen scholen en klinieken, geven
trainingen en helpen waar ze kunnen. Vaak in

samenwerking met enthousiaste Nederlanders
en ondersteund door christelijke organisaties.
Met uw kerkleden kunt u mensen die in
armoede leven vooruit helpen. Door te collecteren voor Wilde Ganzen steunt u jaarlijks
honderden projecten die armoede van onderop
doorbreken. Helpt u mee?
Meer informatie
Wilt u meer weten over Wilde Ganzen
of collecteren? Kijk dan op wildeganzen.nl/
help-mee/collecte of neem contact op met
Emmy Janssen
(033– 204 5522 of
emmy@wildeganzen.nl).
U kunt ook onderstaande
QR-code scannen.

Henriëtte:

“Mijn tijd bij De Hoop
was levensveranderend.
Dat wil ik doorgeven.”
Henriëtte
42

Help mensen zoals Henriëtte op weg naar
een nieuw leven.

www.vriendenvandehoop.nl

www.wildeganzen.nl
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Thema’s: Ontwikkelingshulp, Noodhulp, Onderwijs,
Agrarisch, Water, Werk en Opleiding
Actief in: Afrika, Azië, Latijns-Amerika

Stichting Woord en Daad

Thema’s: Maatschappelijk, Sociaal,
Ontwikkelingshulp, Opleidingen
Actief in: Buitenland
Telefoon: 0183 - 611 800
E-mail: info@woordendaad.nl
Website: www.woordendaad.nl/kerken
IBAN:
NL64 RABO 0385 4870 88

Adres:
Postbus 560
Postcode: 4200 AN
Plaats:
Gorinchem

ZOA

Telefoon: 055 366 33 39
E-mail: kerkeninfo@zoa.ngo
Website: www.zoa.nl/kerken
IBAN:
NL02 RABO 0387 5120 12

Postbus: Postbus 4130
Postcode: 7320 AC
Plaats:
Apeldoorn

Betrokken met uw kerk bij het werk van Woord en Daad

We zijn er

Woord en Daad verbindt. Samen met lokale
partnerorganisaties werken we wereldwijd aan
duurzame verandering van mensen in armoede.
We weten ons geroepen om Gods liefde en
barmhartigheid te weerspiegelen en door te
geven, juist op plaatsen waar veel ongelijkheid
is. Zo veranderen levens, wereldwijd én in
Nederland.

Van de ene op de andere dag sta je met
lege handen, ben je alles kwijt. Door geweld,
bommen. Je slaat angstig op de vlucht.
Je kinderen huilen, ze zijn hongerig.

We trekken graag samen op met u als kerkelijke
gemeente. Bijvoorbeeld via een gemeenteavond over een specifiek project, een collecte
of een actie met de (jeugd)vereniging. En heeft
uw collectezak al een gezicht? Het sponsoren
van een of meerdere kinderen maakt het geven
van een gift heel concreet voor gemeenteleden.
Samen maken we verschil. Hoe zet uw kerk
zich in?

Foto: Huibert van den Bos

1. Word kindsponsor
2. Collecteer
3. Start een actie

Ver weg? Niet voor meer dan 100 miljoen
mensen die alles zijn kwijtgeraakt door een
oorlog of natuurramp.

daarna helpen bij het opbouwen van een
nieuw bestaan, bijvoorbeeld door training en
onderwijs.
Ieder is mens geschapen naar het beeld van God.
We zijn ervan overtuigd dat het leven van ieder
mens telt. Samen zetten we ons hiervoor in.
Mogen we ook op uw gemeente rekenen?

Samen kunnen we er zijn voor onze naasten
in nood. We willen naast hen staan, te hulp
schieten met eerste levensbehoeften. En ze

www.facebook.com/zoa.nl

‘Ik groeide op in
een moslimgezin.
Als sponsorkind
leerde ik de
Heere Jezus kennen.’
Miftah Seid, Ethiopië
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woordendaad.nl/kerken

www.zoa.nl
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Collecterooster 2023

				
Collecte 1
Collecte 2
zondag
1 januari
Nieuwjaarsdag		
zondag
8 januari			
zondag
15 januari			
zondag
22 januari			
zondag
29 januari				
					
				
Collecte 1
Collecte 2
zondag
5 februari			
zondag
12 februari			
zondag
19 februari			
zondag
26 februari			
					
				
Collecte 1
Collecte 2
		maart
Biddag		
zondag
5 maart			
zondag
12 maart			
zondag
19 maart			
zondag
26 maart			
					
				
Collecte 1
Collecte 2
zondag
2 april			
vrijdag
7 april
Goede Vrijdag		
zondag
9 april
Pasen		
maandag 10 april
Pasen		
zondag
16 april			
zondag
23 april			
zondag
30 april			
					
				
Collecte 1
Collecte 2
zondag
7 mei			
zondag
14 mei			
donderdag 18 mei
Hemelvaartsdag
zondag
21 mei			
zondag
28 mei
Pinksteren
maandag 29 mei
Pinksteren		
				
				
Collecte 1
Collecte 2
zondag
4 juni			
zondag
11 juni			
zondag
18 juni			
zondag
25 juni			
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Collecte 1
zondag
2 juli			
zondag
9 juli			
zondag
16 juli			
zondag
23 juli			
zondag
30 juli			
					
				
Collecte 1
zondag
6 augustus			
zondag
13 augustus			
zondag
20 augustus			
zondag
27 augustus			
					
				
Collecte 1
zondag
3 september			
zondag
10 september			
zondag
17 september			
zondag
24 september			
					
				
Collecte 1
zondag
1 oktober			
zondag
8 oktober			
zondag
15 oktober			
zondag
22 oktober			
zondag
29 oktober			
				
				
Collecte 1
		november
Dankdag		
zondag
5 november			
zondag
12 november			
zondag
19 november			
zondag
26 november			
					
				
Collecte 1
zondag
3 december			
zondag
10 december			
zondag
17 december			
zondag
24 december			
maandag 25 december
Kerst		
dinsdag
26 december
Kerst		
zondag
31 december
Oudejaarsdag		

Collecte 2

Collecte 2

Collecte 2

Collecte 2

Collecte 2

Collecte 2
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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
Ga naar www.collectegids.nl voor al
van brochures
deze uitgebreide informatie over de
Zoeken op thema’s

goede doelen in deze gids.

