
Doel Site  Korte info  

Voedselbank www.vbdronten.nl Onze vrijwilligers delen elke week eten uit aan mensen die 
dat tijdelijk hard nodig hebben. Bedrijven, instellingen, 
overheden en particulieren helpen met geld, voedsel en 
diensten. 

Missionairezaken (budiul mic)  Ondersteuning zuster gemeente in Roemenie 

Open Doors www.opendoors.nl Steunen van vervolgde Christenen 

Lepra zending www.leprazending.nl Doel is dat lepra als ziekte in 2035 is verdwenen. 

Stichting Gave www.gave.nl Gave maakt kerken en christenen bewust van de roeping om 
vluchtelingen een thuis te bieden. Gave helpt christenen om 
vluchtelingen in Jezus’ naam te zien en lief te hebben. 

Oase voor Nieuw west  www.oasenieuwwest.nl Jonge multiculturele zendingsgemeenschap in Nieuw West 
Amsterdam 

Havenkerk www.dehavenkerk.nl Jonge gemeente in het centrum van Den Haag o.m de 
Schildersbuurt 

Stichting COEN www.stichtingcoen.nl Stichting COEN zet zich in voor kansarmen in Roemenië. Dit 
doen we met materiële hulpverlening aan personen, kerken 
en zorginstellingen. 

Interkerkelijke dovenpastoraat www.doofenkerk.nl Deze organisatie helpt de kerken om te gaan met dove 
mensen. Want in de kerk zeggen wij: Doven horen erbij. 

ST. Dorcas www.dorcas.nl Wij hebben liefde en hoop voor mensen in nood. Bij 
armoede, uitsluiting en crisis creëren we mogelijkheden voor 
hen om tot bloei te komen. Zo volgen we Jezus Christus. 

Gideons www.gideons.nl Verspreiden van Bijbels en/of Bijbelgedeelten in hotels, 
ziekenhuizen, zorgcentra, gevangenissen enz. 

vrienden van de hoop www.vriendenvandehoop.nl Vrienden van De Hoop zet zich in voor mensen die in gevecht 
zijn om een nieuw leven op te bouwen. 

REDS Bangui  REDS Bangui, Centraal Afrikaanse Republiek. Netwerk voor 
sociale ontwikkeling en evangelisatie, vnl gericht op jongeren. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.vriendenvandehoop.nl/


Woord en Daad www.woordendaad.nl Duurzame verandering voor mensen in armoede 
We willen op moeilijke plekken zijn. Waar we 
keuzemogelijkheden creëren voor mensen die nu nog leven in 
armoede, waardoor ze boven de armoede kunnen uitstijgen. 
 

ZOA www.zoa.nl We zijn er voor slachtoffers van oorlogen en rampen, die 
zoeken naar troost, een maaltijd en een veilige plek.  

Red een kind www.redeenkind.nl Red een Kind zet zich in om kinderen een kansrijke toekomst 
te geven. 

Opleiding predikanten   

 


