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Collecten 2022
Zending, ook nu!
Het zendingswerk gaat door, juist in tijden van crisis.
Samen met Gods wereldwijde kerk wil de GZB mensen
over de hele wereld bereiken met het Evangelie. Willen
we werken aan open gemeenten waar iedereen welkom
is; waar oog is voor elkaar en voor kwetsbare mensen.
Met dat doel zendt de GZB bijna vijftig zendingswerkers uit en steunen we honderden projecten. In Nepal
krijgen gemeenteleden en predikanten toerusting. In
Libanon krijgen hopelozen hoop en in Bulgarije horen
Roma ook bij de kerk. De GZB doet ertoe. Dat kan echter
niet zonder gemeenten die zich verbonden weten met
het werk van de GZB!
Een belangrijke bron van inkomsten zijn de vier landelijke zendingscollecten. Mogen we komend jaar op u
rekenen?

VOORJAARSCOLLECTE
zondag 6 maart

PINKSTERCOLLECTE
zondag 5 juni

ZOMERCOLLECTE
zondag 14 augustus

NAJAARSCOLLECTE
zondag 6 november

COLLECTEFOLDERS BESTELLEN
Wilt u een collectedoel extra onder de aandacht brengen,
zodat gemeenteleden beter weten waar ze aan geven? Bestel
dan de gratis collectefolders. Daarnaast heeft de GZB ook
collectezakjes beschikbaar. In gemeenten die de gratis collectefolders én zakjes gebruiken zijn de opbrengsten hoger.
Bestellen kan via:
E info@gzb.nl | W www.gzb.nl/collecteren | T 0343-512444

Voorjaarscollecte
TOERUSTING EN HULP IN HINDOELAND NEPAL
In het hindoeïstische Nepal werkt de GZB samen met vijf
christelijke organisaties. Doel is om de leden van plaatselijke kerken toe te rusten; om te midden van duizenden
tempels het Evangelie door te geven. En om te helpen in
de crises en natuurrampen die de Nepalezen steeds weer
hard treffen, zoals lockdowns, smog en verwoestende
moessonregens. Collecteert uw diaconie ook mee? Een
voedselpakket kost 15 euro, een studiebeurs voor een
Bijbelschoolstudent 100 euro per maand.

LIBANON

NEPAL

Pinkstercollecte
HOOP VOOR SCHIJNBAAR HOPELOOS LIBANON
De bevolking van Libanon heeft het zwaar. Het land is
praktisch failliet, kampt met 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen en de gevolgen van de allesverwoestende explosie in de
haven van Beiroet in 2020. In deze schijnbaar hopeloze
situatie biedt de kerk in Libanon hoop. De kerk geeft
praktische hulp en deelt de boodschap van het Evangelie.
De GZB-zendingswerkers Heleen van den Berg en ds. Kees
en Esther van der Knijff dragen hieraan hun steentje bij.
Uw gemeente ook?

Zomercollecte
HULP VOOR KWETSBARE KERK BULGARIJE
In zuidoostelijk Bulgarije zijn in tien dorpen kleine huisgemeenten en Bijbelstudiegroepen ontstaan. Dat gebeurde
door het evangelisatiewerk en de diaconale inzet van een
groep gelovige vrouwen. Deze groep, ‘De Samaritaanse
vrouwen’ geheten, werkt ook aan betere relaties tussen
Bulgaren, Roma en islamitische Turken. De kleine gemeenten verlangen naar meer Bijbelkennis en theologische
toerusting. De GZB zond daarom Foka van de Beek uit om
deze ondersteuning te geven. Steunt u
ook dit belangrijke werk?

BULGARIJE

COLOMBIA

Najaarscollecte
VREDE VOOR VERSCHEURD COLOMBIA
Na ruim vijftig jaar burgeroorlog heerst er in Colombia
officieel vrede. Maar veel levens zijn getekend door de talrijke moorden, ontvoeringen en drugsgerelateerd geweld.
Nog altijd heeft Colombia te maken met sociale problemen
als straatkinderen, verslaving en jeugdbendes. Samen
met de kerk wil de GZB bijdragen om uit deze spiraal van
geweld en pijn te raken. Zodat een nieuwe generatie kan
bouwen aan een betere toekomst. Helpt u mee?

Getuigenis
Ramu Pariyar* is blind en woont met zijn eveneens
blinde vrouw en hun twee kinderen in een kleine,
gehuurde kamer in Gorkha, Nepal. Vanwege de
lockdown verloor Ramu zijn werk. Zo raakte het
gezin zonder geld voor voedsel en verwarming.
Familie om te helpen was er niet; Ramu en zijn
vrouw waren ten einde raad.
Ramu hoorde dat de kerk in zijn dorp getroffenen
helpt met voedselpakketten. Maar hij twijfelde
of de hulp ook voor hén, blinden, was bedoeld. In
Nepal is het normaal dat gehandicapten worden
overgeslagen… Toch belde hij Sara, lid van die kerk,
en vroeg of de kerk ook blínden wil helpen.
Sara twijfelde geen moment. Ze ontmoette Ramu
en zijn gezin bij hen thuis om te zien hoe de kerk
kon helpen. Sara was geschokt door de diepe
armoede waarin het gezin leefde. Ze kocht een
voedselpakket, gas voor verwarming en andere
basisbehoeften voor het gezin.
De gemeente hield contact met de familie.
Inmiddels zijn Ramu en zijn vrouw begonnen met
een Bijbelcursus met audiobijbel!
* Het is in Nepal niet zonder risico om christen te
worden. Daarom gebruiken we niet z’n echte naam.

De opbrengst van de zendingscollecten vormen een
wezenlijke bijdrage voor het werk van de GZB. Doe mee!

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