Schrijfadressen 2018-2019
Na 15 maart 2019 niet meer gebruiken!
Als u een kaart schrijft naar vervolgde christenen, let u dan op de volgende richtlijnen:
- Schrijf de kaarten niet in het Nederlands!
- Vermeld op uw kaart niet de naam Open Doors of ons adres.
- Stuur geen kaarten met dierenplaatjes. Dit wordt in veel landen als beledigend ervaren!
- Houd er rekening mee dat uw kaart gelezen wordt en stuur geen geld.
- Schrijf niets dat als beledigend kan worden opgevat door de autoriteiten en vermijd het
woord islam. Ga ook niet in op de situatie van de persoon naar wie u schrijft.
- Vermeld alleen uw naam en land op de kaart, niet uw (e-mail)adres.
- Schrijf op de kaart alleen de naam (niet het adres) van de desbetreffende persoon en verstuur deze zonder envelop of postzegel gezamenlijk met andere kaarten in een (grote) envelop. Alleen de (grote) envelop adresseren en frankeren.
- Schrijf geen grote aantallen kaarten voor 1 persoon, maar schrijf naar elk persoon 1 of 2
kaarten. Schrijft u met een groep: verstuur dan 1 of 2 grotere kaarten met een mooie (Bijbel)tekst en zet allemaal uw naam op die kaart i.p.v. allemaal apart een kaart naar dezelfde
persoon te sturen. De mensen op de lijst krijgen vanuit de hele wereld post!
- Als u zelf kaarten maakt, maak deze dan niet dikker dan 2 laagjes (met dun plakband ertussen!).
Stuur uw post in een gesloten envelop naar:
Open Doors Schrijfactie, Postbus 47, 3850 AA Ermelo
Frankeren
Binnen Nederland:
- tot 20 gr.: 1 postzegel ‘Nederland 1’
- tot 50 gr.: 2 postzegels ’Nederland 1’
- tot 100 gr.: 3 postzegels ‘Nederland 1’
Vanuit België: Voldoende laten frankeren voor versturen naar Nederland.
In welke taal?
Hieronder staan enkele voorbeeldzinnen in het Engels en het Spaans die u na kunt schrijven
mocht u zelf deze talen niet machtig zijn. Het Nederlands is als voorbeeld voor u zelf en de uitleg van de Engelse en Spaanse zinnen. Alleen een mooie kaart met uw naam is echter ook al
een bemoediging. De mensen waaraan u schrijft kennen meestal niet veel Engels. Schrijft u
daarom korte en bemoedigende (Bijbel)teksten.
Voorbeeldzinnen in het Nederlands, Engels en Spaans
Vandaag hebben we voor u/jou/jullie gebeden.
Today we prayed for you.
Hoy día hemos orado por usted/ti/ustedes.
Wij houden van u met de liefde van de Heer.
We love you with the love of the Lord.
Le amamos con el amor del Señor.
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De Here is uw Herder en Hij zal bij u zijn.
The Lord is your Shepherd and He will be with you.
El Señor es su Pastor, y él estará con usted.
Als een lid lijdt, lijden alle leden. Christenen over de hele wereld staan naast u.
When one part of the body suffers, the whole body suffers. Christians around the world are
standing with you.
Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Cristianos de todo el mundo están
con ustedes.
Ik bid dat u de armen van onze God om u heen voelt.
I pray that you feel the arms of our Lord surrounding you.
Ruego que se sentirán los brazos de nuestro Dios a su alrededor.
Vertrouw altijd op de Heer, alleen op Hem, want de Heer is een rots sinds mensenheugenis.
- Jesaja 26:4
Trust in the Lord forever, for the Lord, the Lord himself, is the Rock eternal. - Isaiah 26:4
Confiad en Jehovah para siempre, porque Jehovah es la Roca de la eternidad. - Isaías 26:4
Leef in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar. - 2 Kor. 5:7
Live by faith, not by sight. - 2 Cor. 5:7
Porque por fe andamos, no por vista. - 2 Cor. 5:7
Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mensen. - Psalm 118:8
It is better to take refuge in the Lord than to trust in man. - Psalm 118:8
Es major confiar en el Señor que confiar en el hombre. - Salmos 118:8
Op U vertrouwen weerloze mensen, de wezen, U komt hun te hulp. - Psalm 10:14b
The victims commits themselves to you; you are the helper of the fatherless. - Psalm 10:14b
Ciertamente tú ves la vejación y la provocación; las miras para dar la recompensa. A tus
manos se acoge el desdichado. - Salmos 10:14
Allen die uw hoop vestigt op de Heer: wees sterk en houd goede moed. - Psalm 31:25
Be strong and take heart, all you who hope in the LORD. - Psalm 31:24
Dad ánimo y valor a vuestros corazones, todos los que confiáis en el Señor. - Salmos 31:24
Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op Hem, Hij zal dit voor je doen. - Psalm
37:5
Commit your way to the Lord. Trust in Him en He will bring it to pass. - Psalm 37:5
Encomienda a Jehová tu camino, Y confía en él; y él hará. - Salmos 37:5
En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn,
alles bijdraagt aan het goede. - Romeinen 8:28
And we know that all things work together for good to those who love God. - Romans 8:28
Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman, y de quienes él
ha llamado de acuerdo con su propósito. - Romanos 8:28
Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. - Openbaring 21:4a
And He will wipe every tear from their eyes. - Revelation 21:4a
Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. - Apocalipsis 21:4a
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Schrijf Marta in Ethiopië
Let op: tot uiterlijk 1 maart!
Land: Ethiopië
Plek op de Ranglijst Christenvervolging: 28
In welke taal kunt u schrijven? Engels
Wat is er gebeurd?
De Ethiopische Marta werd als kind door haar familie aan een medicijnman gegeven om zijn
vrouw en dienstmeisje te zijn. Zoals in hun dorp de gewoonte is, kreeg de familie van Marta
in ruil daarvoor ‘geestelijke bescherming’ via de medicijnman.
Marta leidde een zwaar leven bij de man. Ze werd regelmatig mishandeld en de toekomst
zag er somber uit. De tante van Marta kwam vaak bij haar op bezoek over de Here Jezus te
vertellen. Na een tijdje besloot Marta om haar leven aan Jezus Christus te geven.
Toen Marta 16 jaar oud was, verliet ze de medicijnman. Ze ging bij haar tante wonen en
deelde vanaf dat moment het evangelie met haar familie. Na een aantal wonderlijke gebeurtenissen kwam -ondanks alle tegenstand- bijna iedereen van haar familie tot geloof.
Op een jongerenevenement van Open Doors ontmoette Marta andere vervolgde jongeren
uit Ethiopië. Ze brachten tijd met elkaar door, bestudeerden de Bijbel en werden bemoedigd
in hun geloof. Een lokale medewerker zegt na het evenement: “Het was hartverwarmend
om te zien hoe goed Marta zich vermaakte met de andere jongeren. Ze was zo blij om andere christenen te ontmoeten, maar er ligt nog een lange weg voor haar en ze heeft ons
gebed hard nodig.”
U kunt Marta bemoedigen door haar een kaartje te sturen en/of door voor haar te bidden.
Gebedspunten
- Dank de Here God dat Marta en haar familieleden tot geloof kwamen.
- Bid voor de familieleden van Marta die hun leven nog niet aan de Here Jezus hebben
gegeven.
- Bid dat Marta helemaal mag herstellen van de tijd bij de medicijnman.
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Schrijf Eldos en Nurzhan in Kirgizië
Land: Kirgizië
Plek op de Ranglijst Christenvervolging: In welke taal kunt u schrijven? Engels
Wat is er gebeurd?
Op 16 oktober 2018 werd moslimbekeerling Eldos (25)
uit Kirgizië aangevallen door drie extremistische moslims. Ze wilden hem dwingen om weer te bekeren tot
de islam. Door de aanval belandde Eldos in het ziekenhuis. Zijn oog bloedde, hij had een zware hersenschudding, er waren tanden bij hem uitgeslagen en zijn kaak was gebroken. De artsen waren geschokt door zijn zware verwondingen en zeiden meteen dat hij óf zou overlijden óf gehandicapt zou worden.
Wonder boven wonder blijft Eldos in leven en voelt hij zich gesterkt door gebed. Eldos ligt
nog steeds in het ziekenhuis. De aanval heeft hem lam geslagen en hij is gefrustreerd vanwege de aanval en de onzekerheid over zijn herstel. Zijn familie (die ook christelijk is) maakt
zich grote zorgen om hem. Maar ondanks alles bedankt Eldos iedereen die al voor hem heeft
gebeden: “Ik leef nog dankzij alle gebeden van heel veel mensen, ik voel het. Dank u wel!”.
Om te voorkomen dat Eldos nog eens wordt aangevallen, wordt hij dagelijks bewaakt door
medechristenen. Ondertussen krijgt zijn familie veel tegenstand. Ze worden bedreigd en de
politie probeert de zaak weg te stoppen. Lokale pastors hebben daarom een advocaat voor
de familie ingehuurd.
Dit alles heeft niet alleen grote gevolgen voor Eldos. Zijn zus -Nurzhan (ook christen)- zag
dat haar broer in elkaar geslagen werd. Dit was zo schokkend voor haar dat ze haar ongeboren baby na zes maanden zwangerschap verloor. De dokters zeggen dat de miskraam
werd veroorzaakt door grote stress. Na de miskraam was Nurzhan in shock en kapot van
verdriet. Ze wilde met niemand praten en huilde veel.
U kunt Eldos en Nurzhan bemoedigen door een kaartje naar een van beiden of allebei te
sturen. Ook kunt u voor hen bidden.
Gebedspunten
- Bid voor emotioneel en fysiek herstel van Eldos en zijn zus Nurzhan.
- Bid om bescherming voor Eldos en zijn familie. Bid dat de Here God uitkomst biedt in
deze moeilijke situatie.
- Bid dat de aanvallers van Eldos worden opgepakt, berecht en tot inkeer komen.
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Schrijf Aisha uit Nigeria
Land: Nigeria
Plek op de Ranglijst Christenvervolging: 12
In welke taal kunt u schrijven? Engels
Wat is er gebeurd?
Aisha’s dorp werd twee jaar geleden door islamitische Fulani-herders aangevallen. Ze is dan 26 jaar
en heeft drie kinderen. De herders namen haar man mee en zelf werd Aisha twee keer verkracht. Gelukkig lieten de herders haar man in leven, maar Aisha bleef gebroken achter.
Toen Aisha na lang twijfelen uiteindelijk tegen haar man vertelde wat er was gebeurd, beloofde hij bij haar te blijven. Dat is een groot wonder, want het komt ook voor dat mannen
hun vrouw verlaten. De aanval heeft Aisha getraumatiseerd. Daarom ontvangt ze nu, samen
met andere vrouwen, traumazorg. Ze leert om haar woede en angst aan de Here God te
geven. Ook leren de vrouwen om hun leven weer op te pakken na hun traumatische ervaringen. Bemoedig Aisha door haar een kaartje te schrijven.
Gebedspunten:
- Bid dat de Here God emotioneel herstel geeft aan Aisha en dat ze van een gebroken
vrouw weer een levenslustige moeder en echtgenote wordt.
- Bid voor Aisha’s kinderen die waarschijnlijk hebben gezien wat er met hun moeder
gebeurd is. Bid ook voor haar man.
- Christenen in het midden van Nigeria worden al jaren lastiggevallen door de Fulaniherders. Er heerst veel angst. Bid dat de Here God deze angst wegneemt uit hun harten en ze vult met Zijn vrede.
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Schrijf Gyang uit Nigeria
Land: Nigeria
Plek op de Ranglijst Christenvervolging: 12
In welke taal kunt u schrijven? Engels
Wat is er gebeurd?
Terwijl Gyang Adamu (27) in college zat, vielen islamitische Fulani-herders het huis van zijn ouders
aan. De herders vermoordden Gyangs vader, moeder en drie broers. Gyang verloor van de
een op andere dag zijn hele familie. Hij is erg verdrietig en heeft veel waarom-vragen. Tegen
veldwerkers van Open Doors zei hij: “Mijn hele familie is helemaal voor niets van deze aardbodem weggevaagd. Er gaat heel veel door me heen. Waarom liet de Here God het toe dat
mensen mijn familie vermoordden? Waarom liet de Here God het toe dat ik naar school
ging zodat ik niet thuis was toen de aanval begon?” Ook ziet hij erg op tegen de toekomst.
Gyang: “Hoe moet ik verder met mijn leven? Waar moet ik beginnen?” Bemoedig Gyang
met een kaart en laat hem merken dat hij er niet alleen voor staat.
Gebedspunten:
- Bid dat Gyang zijn verdriet, zorgen en problemen aan de Here God blijft vertellen.
- Bid dat de Here God Gyang omringt met Zijn liefde en zorg en dat Hij Gyang laat zien
dat voor wie Hem liefhebben, alles bijdraagt aan het goede (Rom. 8:28).
- Bid dat de Here God de macht en het geweld van de Fulani-herders in Nigeria stopzet.
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