
Collecte voor het Werelddiaconaat 

Op zondag 18 oktober wordt in onze gemeente een collecte voor Project 10 27 gehouden. De opbrengst is bestemd 

voor voedselhulp aan kwetsbare mensen in Namibië. Namibië is ‘linksonder’ gelegen in Zuid Afrika en grenst aan 

de Atlantische Oceaan. De ruim twee miljoen tellende bevolking is overwegend christelijk. 

Misschien kent u Namibië wel van natuurfoto’s. Het land staat namelijk om zijn enorme biodiversiteit: het land 

heeft de grootste canyon van Afrika en herbergt de grootste populatie zeehonden ter wereld. Echter, in Namibië leeft 

ook een groot deel van de bevolking in armoede. Om ondervoeding tegen te gaan ondersteunt Imago Dei, een 

christelijke organisatie, tien voedselprogramma’s. Dit werk is zeker ook in coronatijd meer dan nodig. 

Op verschillende plaatsen worden maaltijden uitgedeeld aan kinderen, bejaarden en daklozen. Naast een goede 

maaltijd is ook een stukje aandacht belangrijk. De GZB helpt Imago Dei bij het uitvoeren van projecten. Hierbij kan 

gedacht worden aan het ondersteunen van oudere dames die in een arme wijk voedselpakketten uitdelen aan andere 

ouderen en bij hen op bezoek gaan. Ook verzorgt men maaltijden voor kinderen die anders met een lege maag naar 

school gaan. Een ander project focust zich op voedselhulp en aandacht voor traumaverwerking in een sloppenwijk 

waar veel kinderen wonen die thuis te maken hebben met huiselijk geweld.  

Waar staat Project 10 27 ook alweer voor? 

Trouwens, weet u (nog) waar Project 10 27 voor staat? Project 10 27 is het diaconale programma van de GZB en 

ondersteunt hervormd-gereformeerde gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland om de liefde van 

Christus praktisch zichtbaar te maken. Hiervoor zijn tientallen diaconale projecten wereldwijd en in Nederland 

beschikbaar. De Bijbeltekst “U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw 

kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf” uit Lucas 10 vers 27 is de motiverende en inspirerende kracht 

voor de medewerkers achter dit programma en hun projecten. 

Hoe vaak collecteren we voor Project 10 27? 

We collecteren zo’n tien keer per jaar voor Project 10 27 (2017: 11x, 2018: 11x, 2019: 10x en 2020: 10x). De laatste 

jaren betreft het zes collectes en viermaal de opbrengst van de Avondmaalscollectes. De opbrengst is doorgaans 

tweemaal bestemd voor een binnenlands project, de overige keren wordt gecollecteerd voor het buitenlands 

diaconaat. Naast zondag 4 oktober hopen we ook 13 en 25 december een collecte te houden voor Project 10 27. 

We bevelen de collecte van harte bij u aan. Namens de wijkdiaconie van de Oude Kerk, 

Peter van de Poel 

 

 

 


