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Schrijfadressen 2020 
Na 16 april 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! 
- Stuur geen kaarten die verwijzen naar Israël. Vermijd woorden als Jeruzalem en Shalom in 

uw bemoediging. In verband met gevoeligheden worden deze kaarten niet verstuurd. 
- 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 noe-

men van de religie in het land waarnaar uw kaart gaat (islam, boeddhisme, hindoeïsme, etc.). 
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 ver-

stuur deze zonder envelop of postzegel gezamenlijk met andere kaarten in een (grote) en-
velop. 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 (Bij-
bel)tekst en zet allemaal uw naam op die kaart i.p.v. allemaal apart een kaart naar dezelfde 
persoon te sturen. De mensen van de schrijfacties krijgen vanuit de hele wereld post! 

- Zorg ervoor dat zelfgemaakte kaarten niet dikker zijn dan 2 lagen (graag met dun plakband).  
 
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. 
 
Wat schrijf ik? 
Hieronder staan enkele voorbeeldzinnen in het Engels en het Spaans die u over kunt schrijven 
mocht u zelf deze talen niet machtig zijn. Het Nederlands is als voorbeeld voor uzelf 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. 
 

Nederlands Engels Spaans 
Wees niet bang, want ik zal 
je vrijkopen, ik heb je bij je 
naam geroepen, je bent van 
mij! (Jesaja 43:1) 

Fear not, for I have re-
deemed you. I have called 
you by your name; you are 
Mine. (Isaiah 43:1) 

No temas, que yo te he redi-
mido; te he llamado por tun 
ombre; tú eres mío. (Isaías 
43:1) 
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Ik heb je altijd liefgehad, mijn 
liefde zal je altijd vergezellen. 
(Jeremia 31:3) 

I have loved you with an ev-
erlasting love. (Jeremiah 
31:3) 

Con amor eterno te he 
amado; por eso te sigo con fi-
delidad. (Jeremías 31:3) 

Hij kent wie bij hem schuilen. 
(Nahum 1:7) 

He cares for those who 
trust in Him. (Nahum 1:7) 

Y protector de los que en él 
confían. (Nahúm 1:7) 

Ik geef ze eeuwig leven: ze 
zullen nooit verloren gaan en 
niemand zal ze uit mijn hand 
roven. (Johannes 10:28) 

I will give them eternal life 
and they shall never perish. 
(John 10:28) 

Yo les doy vida eterna, y 
nunca perecerán, ni nadie 
podrá arrebatármas de la 
mano. (Juan 10:28) 

Dan zal ik jullie aannemen en 
jullie vader zijn, en jullie mijn 
zonen en dochters – zegt de 
almachtige Heer. (2 Korinti-
ers 6:18) 

I will be a Father to you and 
you’ll be my sons and 
daughters. (2 Corinthians 
6:18) 

Yo seré un padre para 
ustedes,y ustedes serán mis 
hijos y mis hijas,dice el Señor 
Todopoderoso. (2 Corintios 
6:18) 

Want de Vader zelf heeft jul-
lie lief, omdat jullie mij lief-
hebben en geloven dat ik van 
God ben gekomen. (Johan-
nes 16:27) 

The Father Himself love you 
because you have loved 
me. (John 16:27) 

Ya que el Padre mismo los 
ama porque me han amado y 
han creído que yo he venido 
de parte de Dios. (Juan 16:27) 

Wees vastberaden en stand-
vastig. Er is geen enkele re-
den om bang voor hen te 
zijn, want het is de Heer, uw 
God, die met u meegaat. Hij 
zal niet van uw zijde wijken 
en u niet verlaten. (Deutero-
nomium 31:6) 

Be strong and courageous. 
Do not be afraid or terrified 
because of them for the 
Lord our God goes with 
you. God goes with you; 
He’ll never leave you nor 
forsake you. (Deuteronomy 
31:6) 

Sean fuertes y valientes. No 
teman ni se asusten ante esas 
naciones, pues el SEÑOR su 
Dios siempre los acompañará; 
nunca los dejará ni los aban-
donará. (Deuteronomio 31:6) 

Maar nu weet ik mij altijd bij 
u, u houdt mij aan de hand. 
(Psalm 73:23) 

I am always with you; You 
hold me by my right hand. 
(Psalm 73:23) 

Pero yo siempre estoy con-
tigo,pues tú me sostienes de 
la mano derecha. (Salmos 
73:23) 

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. 

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 es-
tará con usted. 

Als een lid lijdt, lijden alle le-
den. Christenen over de hele 
wereld staan naast u. 

When one part of the body 
suffers, the whole body suf-
fers. Christians around the 
world are standing with 
you. 

Si un miembro sufre, todos los 
miembros sufren con él. Cris-
tianos de todo el mundo están 
con ustedes. 
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Schrijf Mary Andimi in Nigeria 
 
Land: Nigeria 
Plek op de Ranglijst Christenvervolging: 12 
In welke taal kunt u schrijven? Engels 
 
Wat is er gebeurd? 
Op maandag 20 januari 2020 stond de wereld van Mary Andimi even stil. Drie weken eerder 
was haar man – pastor Lawan Admini – door Boko Haram ontvoerd.  
 
Boko Haram eiste omgerekend ongeveer 125.000 euro voor Lawans vrijlating, maar ver-
hoogde die onverwachts naar bijna 500.000 euro. Na deze ophoging strandden de onder-
handelingen en kondigde de groep Lawans onthoofding aan. Mary kreeg een telefoontje 
waarin werd aangekondigd dat haar man op zaterdag onthoofd zou worden.  
 
In al die weken bad Mary hartstochtelijk voor de vrijlating van haar man, maar op maandag 
20 januari ontving ze een definitief bericht: haar man was omgebracht.  
 
Open Doors zocht de 55-jarige Mary zo snel mogelijk op.  Bemoedigt u Mary en haar kin-
deren  met een kaartje?  
 
Gebedspunten: 
- Draag Mary en haar gezin aan de Here God op nu zij rouwen om het verlies van Lawan.  
- Pastor Lawan vertegenwoordigde de Christian Association of Nigeria, een christelijke par-

tij. Zijn partijcollega’s zijn teleurgesteld in de Nigeriaanse regering en verwijten regerings-
leiders een gebrek aan ingrijpen: “De kerk heeft alles gedaan wat in haar bereik lag om 
mee te werken aan een veilige vrijlating, maar dat is niet gelukt, omdat ze geen militaire 
macht heeft.” Bid dat de Nigeriaanse overheid meer oog krijgt voor christenen in het land. 

- Bid ook voor de strijders van Boko Haram. Bid dat de Heilige Geest hun ogen opent voor 
de waarheid. Bid dat hun harten geraakt worden zodat ze inzien dat wat ze nu doen ver-
keerd is.  

 
  



4 
 

Schrijf Rikiya in Nigeria 
(Rikiya staat ook in het Open Doors Magazine van maart-april 2020) 
 
Land: Nigeria 
Plek op de Ranglijst Christenvervolging: 12 
In welke taal kunt u schrijven? Engels 
 
Wat is er gebeurd? 
Bijna een maand na het overlijden van haar man, moest de Nigeriaanse Rikiya met haar 
kinderen vluchten voor hun eigen leven. Boko Haram viel hun dorp aan en stak het in brand. 
Rikiya en haar kinderen ontkwamen ternauwernood, maar hadden niets meer bij zich dan 
de kleren die ze droegen.  
 
Twee maanden later keerden ze terug, maar van hun huis was niets over. “Het was niet 
makkelijk om hier terug te keren. Ik was een weduwe met drie kinderen.” Rikiya houdt met 
moeite haar tranen tegen. “Ik was zo getraumatiseerd: mijn man was overleden en Boko 
Haram had ons dorp verwoest.” 
 
Open Doors bood Rikiya een traumatraining en microkrediet aan. Hierdoor herstelde ze 
langzaam en kreeg ze de kans om haar gezin zelf te onderhouden.  
 
“Jullie zijn degenen die me hoop en herstel brachten,” zegt Rikiya dankbaar. Haar leven was 
niet altijd makkelijk, maar de Here God is met haar. En uw steun veranderde haar toekomst 
en gaf haar nieuwe hoop. Stuurt u haar een kaart om haar verder te bemoedigen? 
 
Gebedspunten 
- Draag Rikiya en haar kinderen aan de Here God op. Bid om verder herstel, maar ook om 

zegen. 
- ‘Rikiya’ betekent ‘door God verheven’. Bid dat zij ook echt ervaart dat ze door Hem ge-

dragen wordt.  
- Dank de Here God voor de mogelijkheden die Open Doors krijgt om in Nigeria hulp te 

bieden.  
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Bemoedig christenen in India en Noord-Korea online 
 
Land: Noord-Korea  
Plek op de Ranglijst Christenvervolging: 1 
In welke taal kunt u schrijven? Engels 
 
Wat is er gebeurd? 
Open Doors ondersteunt en bemoedigt christenen in Noord-Korea op allerlei manieren. Een 
van deze manieren is door het uitzenden van radioprogramma’s. Christenen in Noord-Korea 
kunnen in het geheim naar deze programma’s luisteren.  
 
Wat kunt u doen?  
U kunt Noord-Koreaanse christenen via internet een korte bemoediging sturen. Dit bericht 
wordt in het Koreaans vertaald en opgenomen. ’s Nachts worden deze berichten vervolgens 
via de radio met Noord-Koreanen gedeeld. 
 
Deel via www.opendoors.nl/schrijfacties uw bemoediging. Hiervoor gelden dezelfde richt-
lijnen als voor de overige schrijfacties.  
 
Land: India  
Plek op de Ranglijst Christenvervolging: 10 
In welke taal kunt u schrijven? Engels 
 
Van 2018-2020 loopt de gebedscampagne 'Eén voor India'. Hierin vraagt Open Doors aan-
dacht voor de toenemende vervolging van christenen in India.  
 
Wat kunt u doen? 
U kunt via internet christenen in India zelf bemoedigen. Laat weten dat u aan ze denkt, voor 
ze bidt of deel een Bijbeltekst. U kunt in het algemeen schrijven of zich richten tot een vader, 
moeder, kind of pastor.  
 
Laat via www.opendoors.nl/schrijfacties uw bemoediging achter. Hiervoor gelden dezelfde 
richtlijnen als voor de overige schrijfacties.  
 

http://www.opendoors.nl/schrijfacties
http://www.opendoors.nl/schrijfacties

