STEUN ONZE ZENDELINGEN

U KUNT Z+G EN DE ZENDELINGEN STEUNEN D.M.V. EEN GIFT
VIA DE GIVT-APP. UW GIFT DIRECT OP DE JUISTE PLEK!

GERARD & REBECA ADRIAANSE - SPANJE

RENÉ & MARIANNE LAKO - HAÏTI

Zijn radio-professionals die via internet en radio christenen
opbouwen en daarnaast delen zij het evangelie met randgelovigen.

Ondersteunen het basisonderwijs, geven praktische en
medische hulp en bouwen huizen voor arme gezinnen.

HANSPETER BOLLI - SPANJE

WINSTON & GLORIA LIE KWIE SJOE - SURINAME

Zijn Hanspeter Bolli is al in 1966 werkzaam in het Caribisch
gebied. Hanspeter is nu vooral bezig met het geven van
Bijbels onderwijs op Martinique en in andere landen.

Met ‘Stichting Weid Mijn Lammeren’ zetten ze zich in voor het
welzijn van Surinaamse kinderen. Ze leiden kinderwerkers op,
geven kinderpastoraat en brengen het evangelie aan dorpen
door heel Suriname.

DIEGO & TAMARA CACERES-VAN HALTEREN - PARAGUAY

FROUKJE PRAKKEN

Diego is een succesvol spreker en schrijver die in Paraguay via
radio, tv en via events het evangelie deelt. Tamara heeft een
opleiding tot nagelstyliste opgezet om kansarme vrouwen een
nieuw inkomen te bieden.

Vanaf 1983 tot kortgeleden hebben Ger en Froukje Prakken
bijna onafgebroken in Peru gewerkt. Sinds 2013 hebben
Ger en Froukje het werk grotendeels overgedragen aan lokale
voorgangers. Ger Prakken is 7 februari jl. overleden.

RIK & CAROLIEN CELIE - BOLIVIA & HAÏTI

JORGE & MARIËTTE ROJAS-KOOREVAAR - GUATEMALA

Rik is arts en trekt met lokale medische teams - samen met
Carolien - door Haïti en Bolivia om medische zorg te bieden op
plekken waar niemand anders komt.

Runnen een kleine gemeente en bieden lectuur en ander
materiaal aan om geestelijk leiders te onderwijzen.

WILFREDO & JUDITH CHUQUIRUNA-PRAKKEN - PERU

JACO & MARIBEL VAN DER SCHAAF - MEXICO

Runnen een kleine gemeente en organiseren jeugdweekenden.
Ook trainen ze jeugdleiders in de dorpjes van de noordelijke
Andes.

Runnen een bloeiende gemeente in Mexicali en helpen
vluchtelingen die proberen de grens met de VS over te steken.

NESTOR & DONATA DUQUE-VOERMAN - CANADA

JOHAN & WILCIE SMOORENBURG - HAÏTI

Hebben het doel gemeenten te stichten onder LatijnsAmerikanen in Ontario en blijven betrokken bij het werk van
Bijbelschool Semila in Ecuador.

Johan heeft een veilig kinderdorp opgebouwd waar kinderen
zonder ouders en kinderen uit achterstandswijken nieuwe
kansen krijgen.

HEIN & TEIJA HOERÉ - COLOMBIA

SILA WONG SWIE SAN - SURINAME

Startten een gemeente en een grote kinderopvang voor 200
kinderen in een arme wijk. Hein geeft in diverse landen in
Zuid-Amerika onderwijs.

Is verantwoordelijk voor een florerend evangelisch centrum
Lob Makandra, bestaande uit de gemeente, buurthuis en
faciliteiten voor opvang en retraite.

FINEKE JANSSEN - BOLIVIA

WALDO & ANNEMIEK YANEZ-PUNT - CHILI

Heeft diverse succesvolle jongerencentra opgezet voor
tieners en kinderen met een verslaving.

Met El Refugio richten zij zich voornamelijk op voorgangers en
hun gezinnen, zodat zij tot rust kunnen komen en gemotiveerd
worden om God weer in het middelpunt van hun bediening te
zetten.

WIM & DANIËLLE DE KEIJZER - BRAZILIË
Bieden verslaafden een nieuwe kans door hen uit hun eigen
omgeving te halen en hen op hun terrein therapie aan te bieden
en (tijdelijk) werk.

WILT U STICHTING ZENDING+GEMEENTE ONDERSTEUNEN? SCAN DAN DEZE CODE:

