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Hartelijk dank!
Postbank 456
t.n.v Kerk in Actie
Acceptgirocode: 13
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Postbus 456, 3500 AL  Utrecht
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Vult u a.u.b. uw naam, adres en rekeningnummer in.
Hartelijk dank voor uw steun!
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Geachte lezer van de NCRV-Gids, 

Chingi (27) verloor op jonge leeftijd haar man. Tot haar verdriet nam haar schoon-
familie haar enige kind bij haar weg. Ongeletterd en straatarm zocht zij troost in 
 alcohol. Nu bouwt Chingi aan een nieuwe toekomst in het Priscilla Centrum in 
Noord-Oost India. Straks kan zij zelf in haar levensonderhoud voorzien.

Het kan! Chingi, de vrouw die verloren leek, ziet het leven weer zitten. Veel vrouwen 
in India lijden onder armoede en onderdrukking. De problemen drijven hen tot 
drugsgebruik, alcoholisme en prostitutie. De medewerkers van het Priscilla Centrum 
geloven dat alleen de liefde van Christus echt kan bevrijden. Vanuit die overtuiging 
ondersteunen zij plaatselijke kerken om deze vrouwen op te vangen. Een jaar lang 
krijgen de vrouwen binnen de kerk een vaktraining waarbij ze leren zelf kleding te 
maken, handwerken en weven. En ze leren God kennen, die in zijn genade naar hen 
omziet en hoop geeft. Sinds 1997 hebben vele vrouwen een uitweg gevonden en een 
nieuw leven kunnen beginnen. 

‘Het kan! Sta op voor een betere wereld’ Dat is het thema van de 40dagentijd-
campagne 2010 van Kerk in Actie. Wereldwijd ondersteunt Kerk in Actie honderden 
kerken en christelijke partnerorganisaties bij hun diaconale en missionaire taak en 
steunt Kerk in Actie het Priscilla Centrum in Noord-Oost India. Helpt u mee, zodat 
vrouwen als Chingi een nieuwe start kunnen maken? Steun het Centrum door de 
acceptgiro in te vullen. Elk bedrag is welkom.

Wij danken u alvast hartelijk voor uw steun en bijdrage! 

Met vriendelijke groet, Kerk in Actie

Haaije Feenstra, Algemeen directeur 

PS. De tijd voor Pasen is een periode om stil te staan bij het lijden van de verdrukten en 
kansarmen in deze wereld. En om vervolgens óp te staan en mee te doen. Helpt u mee?

Het kan!

Kerk in Actie is het zendingswerk en het diaconale werk in binnen- 
en buitenland van de Protestantse Kerk in Nederland.  

Delen van dit werk worden uitgevoerd mede namens tien 
oecumenisch georiënteerde kerken en organisaties in Nederland.

Sta op voor een betere wereld

Attentie: 
Vult u a.u.b. uw naam, adres en 
rekeningnummer in. Zonder deze 
gegevens kan uw bijdrage niet 
worden verwerkt. Bij overboeking 
graag betalingskenmerk 
0011-0023-0000-0000 vermelden 
of onder vermelding van kenmerk 
2010023. Nogmaals hartelijk dank 
voor uw gift.

Geachte lezer van de NCRV-Gids, 

Chingi (27) verloor op jonge leeftijd haar man. Tot haar verdriet nam haar schoon-
familie haar enige kind bij haar weg. Ongeletterd en straatarm zocht zij troost in 
 alcohol. Nu bouwt Chingi aan een nieuwe toekomst in het Priscilla Centrum in 
Noord-Oost India. Straks kan zij zelf in haar levensonderhoud voorzien.

Het kan! Chingi, de vrouw die verloren leek, ziet het leven weer zitten. Veel vrouwen 
in India lijden onder armoede en onderdrukking. De problemen drijven hen tot 
drugsgebruik, alcoholisme en prostitutie. De medewerkers van het Priscilla Centrum 
geloven dat alleen de liefde van Christus echt kan bevrijden. Vanuit die overtuiging 
ondersteunen zij plaatselijke kerken om deze vrouwen op te vangen. Een jaar lang 
krijgen de vrouwen binnen de kerk een vaktraining waarbij ze leren zelf kleding te 
maken, handwerken en weven. En ze leren God kennen, die in zijn genade naar hen 
omziet en hoop geeft. Sinds 1997 hebben vele vrouwen een uitweg gevonden en een 
nieuw leven kunnen beginnen. 

‘Het kan! Sta op voor een betere wereld’ Dat is het thema van de 40dagentijd-
campagne 2010 van Kerk in Actie. Wereldwijd ondersteunt Kerk in Actie honderden 
kerken en christelijke partnerorganisaties bij hun diaconale en missionaire taak en 
steunt Kerk in Actie het Priscilla Centrum in Noord-Oost India. Helpt u mee, zodat 
vrouwen als Chingi een nieuwe start kunnen maken? Steun het Centrum door de 
acceptgiro in te vullen. Elk bedrag is welkom.

Wij danken u alvast hartelijk voor uw steun en bijdrage! 

Met vriendelijke groet, Kerk in Actie

Haaije Feenstra, Algemeen directeur 

PS. De tijd voor Pasen is een periode om stil te staan bij het lijden van de verdrukten en 
kansarmen in deze wereld. En om vervolgens óp te staan en mee te doen. Helpt u mee?

Het kan!

Kerk in Actie is het zendingswerk en het diaconale werk in binnen- 
en buitenland van de Protestantse Kerk in Nederland.  

Delen van dit werk worden uitgevoerd mede namens tien 
oecumenisch georiënteerde kerken en organisaties in Nederland.

Sta op voor een betere wereld

Attentie: 
Vult u a.u.b. uw naam, adres en 
rekeningnummer in. Zonder deze 
gegevens kan uw bijdrage niet 
worden verwerkt. Bij overboeking 
graag betalingskenmerk 
0011-0023-0000-0000 vermelden 
of onder vermelding van kenmerk 
2010023. Nogmaals hartelijk dank 
voor uw gift.

Geachte lezer van de NCRV-Gids,

U maakt een wandeling. Langs de kant van de weg liggen wat bladeren en ertussen glinstert iets. U kijkt eens 
goed en ziet 15 cent. Een stuiver en een dubbeltje. Wat doet u? Raapt u de muntjes op? De meeste mensen 
zullen het niet doen. Geen wonder. Want wat koop je nu voor 15 cent? Nou…

15 cent is in Bolivia een flinke zak zaaigoed waard en in een land als Birma kan een kind één dag eten voor dit 
bedrag. In Congo betekent 15 cent per dag toegang tot veilig water. En in Oost-Timor wordt er ondervoeding 
mee bestreden.

Voor ons is 15 cent haast niets. Maar voor mensen in ontwikkelingslanden betekent het heel veel. In deze landen 
kan dit kleine bedrag wonderen doen. U kunt aan de basis van zo’n wonder staan: samen met Kerk in Actie.

Met uw bijdrage steunt Kerk in Actie wereldwijd lokale organisaties die zich inzetten voor onderwijs, 
voldoende eten en schoon drinkwater. Drie voorwaarden voor een beter leven. Zeg maar gerust: drie 
levensvoorwaarden.

Het wonder 
van 15 cent!



Want onderwijs betekent leren lezen, schrijven en rekenen zodat kinderen later hun eigen gezin kunnen 
onderhouden. Voldoende eten betekent een volle maag, waardoor ze zich beter kunnen concentreren op school. En 
drinkwatervoorzieningen? Die zorgen ervoor dat kinderen gezond blijven en de tijd hebben om naar school te gaan: omdat 
ze niet meer urenlang naar een vaak vervuilde waterbron hoeven te lopen. 

Voor 15 cent per dag een wonder? Nou en of!

De samenhang tussen school, eten en drinken maakt dat de projecten die Kerk in Actie steunt succesvol zijn. Maar dat 
kan alleen als ú dat mogelijk maakt. Wilt u alstublieft de acceptgiro invullen en uw eigen wonder creëren? Dat zou 
geweldig zijn. Alvast hartelijk dank! 

Met vriendelijke groet,

Haaije Feenstra, 
directeur Kerk in Actie

P.S. Bezoek ook www.15cent.nl voor een overzicht van wonderen die op dit moment al door onze donateurs mogelijk 
worden gemaakt. Doet u ook mee? Bedankt!

ING 456, Utrecht

www.kerkinactie.nl

Telefoonnummer
(030) 880 14 56

E-mail
servicedesk@kerkinactie.nl

Attentie:
Vult u a.u.b. uw naam, adres en rekeningnummer in. Zonder deze gegevens 
kan uw bijdrage niet worden verwerkt. Bij overboeking graag betalingskenmerk 
0011-0253-0000-0000 vermelden of onder vermelding van kenmerk 2010253. 
Nogmaals hartelijk dank voor uw gift.

Kerk in Actie is het zendingswerk en het diaconale werk in binnen en buitenland 
van de Protestantse Kerk in Nederland. Delen van dit werk worden uitgevoerd 
mede namens tien oecumenisch georiënteerde kerken en organisaties in 
Nederland.

de ruimte hieronder niet beschrijven

deze ruimte niet beschrijven
Gebruiksaanwijzing
Met dit formulier kunt u
het verschuldigde bedrag
betalen.

Overschrijven
Plaats altijd uw hand -
tekening en zo nodig het
nummer van uw bank-
rekening, het bedrag, uw
naam en volledig adres.
Stuur dit formulier zonder
de aangehechte strook
naar uw bank.

Storten
Dit is mogelijk bij bank- 
en postkantoren met 
een kasbalie; hiervoor 
zijn stortingskosten
verschuldigd.
De strook laat u aan het
formulier zitten; na
afstempeling ontvangt u
deze terug als bewijs van
storting.

de ruimte hieronder niet beschrijven

deze ruimte niet beschrijven
Gebruiksaanwijzing
Met dit formulier kunt u
het verschuldigde bedrag
betalen.

Overschrijven
Plaats altijd uw hand -
tekening en zo nodig het
nummer van uw bank-
rekening, het bedrag, uw
naam en volledig adres.
Stuur dit formulier zonder
de aangehechte strook
naar uw bank.

Storten
Dit is mogelijk bij bank- 
en postkantoren met 
een kasbalie; hiervoor 
zijn stortingskosten
verschuldigd.
De strook laat u aan het
formulier zitten; na
afstempeling ontvangt u
deze terug als bewijs van
storting.
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Voorzien in eigen levensonderhoud
Reena Marak is arm. Zo arm, dat ze terecht kwam bij 
het Priscilla Centrum in haar kerk. Daar volgde ze een 
naaitraining. Ze verdient nu een vast inkomen door schorten 
en ovenwanten te maken voor de productieafdeling van het 
Centrum. Trots zit ze achter haar naaimachine, die ze zelf 
bij elkaar gespaard heeft! “Naast het handwerken, heb ik 
ook geleerd hoe ik kan bidden en hoe ik kan zorgen voor 
mijn familie. Ik dank God dat ik door de bemoediging van de 
medewerkers mijn eigen bankrekening kon openen en kan 
sparen voor noodgevallen. Het is mijn wens en gebed dat het 
Priscilla Centrum nog meer vrouwen zoals ik kan helpen.” 

Het kan! Sta op voor een betere wereld! Doet u mee?

“Door het Priscilla centrum verdien ik nu een eigen inkomen. Mijn zoons kunnen naar school.” - Reena Marak

Kerk in Actie
Geïnspireerd door het Evangelie van Jezus 
Christus steunt Kerk in Actie wereldwijd 
honderden kerken en organisaties om  
mensen tot hun recht te laten komen en hen 
toekomstperspectief te geven. Ieder mens 
verdient respect en een menswaardig bestaan. 
Kerk in Actie is het zendingswerk en het 
diaconale werk in binnen- en buitenland van 
de Protestantse Kerk in Nederland. Delen van 
dit werk worden uitgevoerd mede namens 
tien oecumenisch georiënteerde kerken en 
organisaties in Nederland. Giften en collectes 
gaan naar betrouwbare partnerorganisaties 
van Kerk in Actie, die geworteld zijn in het land 
zelf. Met liefde en overtuiging richten wij ons 
op kwetsbare groepen, zoals vrouwen, kinderen 
en minderheden. Maar bovenal, Kerk in Actie 
helpt namens de plaatselijk gemeenten in 
Nederland! Als kerk bieden wij zekerheid dat  
uw gift goed wordt besteed.

Fiscaal vriendelijk geven
Kerk in Actie valt onder de groepsbeschikking van 
de Protestantse Kerk in Nederland en is daarmee 
een ‘ANBI’ (Algemeen Nut Beogende Instelling). 
U kunt dus alle giften aan Kerk in Actie van de 
inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

Kosten fondsenwerving
Kerk in Actie blijft ruim onder de norm van  
25 procent met nog geen 11 procent kosten voor 
fondsenwerving. Hierdoor mag Kerk in Actie het 
CBF-keurmerk dragen. U kunt het jaarverslag 
raadplegen via: www.kerkinactie.nl/jaarverslag.

Voorzien in eigen levensonderhoud
Reena Marak is arm. Zo arm, dat ze terecht kwam bij 
het Priscilla Centrum in haar kerk. Daar volgde ze een 
naaitraining. Ze verdient nu een vast inkomen door schorten 
en ovenwanten te maken voor de productieafdeling van het 
Centrum. Trots zit ze achter haar naaimachine, die ze zelf 
bij elkaar gespaard heeft! “Naast het handwerken, heb ik 
ook geleerd hoe ik kan bidden en hoe ik kan zorgen voor 
mijn familie. Ik dank God dat ik door de bemoediging van de 
medewerkers mijn eigen bankrekening kon openen en kan 
sparen voor noodgevallen. Het is mijn wens en gebed dat het 
Priscilla Centrum nog meer vrouwen zoals ik kan helpen.” 

Het kan! Sta op voor een betere wereld! Doet u mee?

“Door het Priscilla centrum verdien ik nu een eigen inkomen. Mijn zoons kunnen naar school.” - Reena Marak

Kerk in Actie
Geïnspireerd door het Evangelie van Jezus 
Christus steunt Kerk in Actie wereldwijd 
honderden kerken en organisaties om  
mensen tot hun recht te laten komen en hen 
toekomstperspectief te geven. Ieder mens 
verdient respect en een menswaardig bestaan. 
Kerk in Actie is het zendingswerk en het 
diaconale werk in binnen- en buitenland van 
de Protestantse Kerk in Nederland. Delen van 
dit werk worden uitgevoerd mede namens 
tien oecumenisch georiënteerde kerken en 
organisaties in Nederland. Giften en collectes 
gaan naar betrouwbare partnerorganisaties 
van Kerk in Actie, die geworteld zijn in het land 
zelf. Met liefde en overtuiging richten wij ons 
op kwetsbare groepen, zoals vrouwen, kinderen 
en minderheden. Maar bovenal, Kerk in Actie 
helpt namens de plaatselijk gemeenten in 
Nederland! Als kerk bieden wij zekerheid dat  
uw gift goed wordt besteed.

Fiscaal vriendelijk geven
Kerk in Actie valt onder de groepsbeschikking van 
de Protestantse Kerk in Nederland en is daarmee 
een ‘ANBI’ (Algemeen Nut Beogende Instelling). 
U kunt dus alle giften aan Kerk in Actie van de 
inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

Kosten fondsenwerving
Kerk in Actie blijft ruim onder de norm van  
25 procent met nog geen 11 procent kosten voor 
fondsenwerving. Hierdoor mag Kerk in Actie het 
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raadplegen via: www.kerkinactie.nl/jaarverslag.


