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Schrijfadressen 2021 
 

De looptijd van dit document is dit keer vier maanden. Op 12 januari 2022 staat een nieuw 
document met schrijfacties klaar.  

 
Let op de volgende richtlijnen als u een bemoediging naar vervolgde christenen stuurt:  
- Schrijf uw bemoediging niet in het Nederlands. 
- Vermeld in uw bemoediging niet de naam Open Doors of ons adres.  
- Stuur geen kaarten of tekeningen met dieren er op. Dit wordt in veel landen als beledi-

gend 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 ook door anderen gelezen wordt en stuur geen geld. 
- Schrijf niets dat als beledigend kan worden opgevat door de autoriteiten en vermijd het 

noemen van de religie in het land waar uw kaart naartoe gaat (islam, boeddhisme, hin-
doeïsme, 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 

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. 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. 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 plak-
band).  

 
Stuur uw post in een gesloten envelop naar:  
Open Doors Schrijfactie, Postbus 47, 3850 AA Ermelo   
 
Frankeren binnen Nederland:   
-  tot 20 gram:  1 postzegel ‘Nederland 1’  
-  tot 50 gram:  2 postzegels ’Nederland 1’    
-  tot 100 gram:  3 postzegels ‘Nederland 1’ 
Post vanuit België: Voldoende laten frankeren voor versturen naar Nederland. 
 
Wat schrijf ik? 
Hieronder vindt u voorbeeldzinnen in het Engels en het Spaans die u zou kunnen sturen. 
Het Nederlands is als voorbeeld voor uzelf en daarachter staat de vertaling in het Engels en 
Spaans. Alleen een mooie kaart met uw naam is echter ook al een bemoediging. De mensen 
waaraan u schrijft kennen vaak niet veel Engels. Schrijft u daarom korte en bemoedigende 
(Bijbel)teksten. 
 
Nederlands Engels Spaans 



2 
 

Broer/zus, God heeft een 
doel met jouw leven, twij-
fel daar niet aan. We bid-
den dat je geloof zal 
groeien. 

Brother/Sister, God has a 
specific purpose for you, do 
not doubt it. Here we pray 
that your faith will increase. 

Hermano/Hermana, Dios 
tiene un propósito específico 
contigo, no lo dudes. Aquí 
oramos para que aumente tu 
fe. 

Lief kind, je bent niet al-
leen. We bidden hier dat 
Jezus je beschermt tegen 
alle kwaad. 

Dear child, you are not 
alone. From here we pray 
that Jesus will hide you 
from evil. 

Querido niño, tú no estás 
solo. Desde aquí oramos para 
que Jesús te esconda del 
mal. 

Lief broertje/zusje, vergeet 
niet dat Jezus altijd bij je is 
en dat Hij van je houdt. 

Dear little sister/brother, do 
not forget that Jesus is al-
ways with you and loves 
you. 

Querido hemanito/Querida 
hermanita, no olvides que 
Jesús siempre está contigo y 
te ama. 

Broeder/zuster, we weten 
dat je het zwaar hebt. We 
bidden voor u en uw fami-
lie. 

Brother/Sister, we know 
that you are going through 
difficulties. We pray for you 
and your family. 

Hermano/Hermana, sabemos 
que estás pasando difi-
cultades. Oramos por ti y tu 
familia. 

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) 

Ik heb je altijd liefgehad, 
mijn liefde zal je altijd ver-
gezellen. (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 
fidelidad. (Jeremías 31:3) 

Hij kent wie bij hem schui-
len. (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) 

Want de Vader zelf heeft 
jullie lief, omdat jullie mij 
liefhebben en geloven dat 
ik van God ben gekomen. 
(Johannes 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) 

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. 
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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 
leden. 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. 
Cristianos de todo el mundo 
están con ustedes. 

 
 
Invloed corona 
Vanwege de coronacrisis is het op dit moment helaas lastig om fysieke post naar het veld te 
brengen. Er zijn wel mensen die u weer een kaart kunt sturen, maar het kan langer duren 
voor uw kaart aankomt.  
 
Schrijf Salim in Oost-Afrika 
 
In welke taal kunt u schrijven? Engels 
 
Wat is de situatie? 
Onder de heldere Afrikaanse hemel, met zijn kerk van 
golfplaten op de achtergrond, praat dominee Salim 
met lokale partners van Open Doors. Hij vertelt over zijn werk in een van de vele gebieden 
in Oost-Afrika waar christenen de Here Jezus alleen te midden van vijandige omstandighe-
den kunnen aanbidden. 
 
Zijn ‘achtertuin’ is een gebied waar mensen en culturen uit de Hoorn van Afrika samenko-
men met die van Centraal- en Zuid-Afrika. Deze smeltkroes wordt duidelijk zichtbaar in de 
kerkdiensten die dominee Salim elke zondag belegt. Swahili, Somalisch en Amhaars klinkt 
door elkaar, in verschillende muziekritmes en met diverse instrumenten.  Hier komen ver-
schillende culturen bij elkaar, maar ondanks die verscheidenheid vormen ze het Lichaam 
van Christus. 
 
Moedigt u dominee Salim aan in zijn werk?  
 
Gebedspunten 
- Dank de Here God voor het werk dat Salim doet. Bid dat hij tot zegen zal zijn voor zijn 

gemeente en zijn omgeving. 
- Bid voor de gemeente van Salim. Verschillende culturen kunnen tot botsingen leiden. Bid 

dat deze gemeente de eenheid van het Lichaam van Christus blijft zoeken. 
- Draag christenen in de Hoorn van Afrika aan de Here God op. Bid om moed, wijsheid en 

geloof, ook als hun situatie niet altijd makkelijk of zelfs gevaarlijk is. 
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Schrijf Roda in Ethiopië 
 
Land: Ethiopië 
Plek op de Ranglijst Christenvervolging: 36 
In welke taal kunt u schrijven? Engels 
 
Wat is de situatie? 
Roda* komt uit Djibouti, een land waar de islam elk aspect van het dagelijks leven beïn-
vloedt. Van jongs af aan geloofde Roda, net als haar hele familie, dat de profeet Mohammed 
de enige weg was. Toch was Roda, gelukkig, niet onbereikbaar voor de Here Jezus en kwam 
zij tot bekering. 
 
Toen Roda’s familie er na een tijdje achter kwam dat ze christen was geworden, begonnen 
ze haar te haten. Ze beschuldigden haar ervan dat ze de familie-eer geschonden had. 
 
De Here God bracht Roda in contact met andere christenen die haar hielpen en steunden. 
Nu leeft Roda vanuit een dankbare houding richting haar hemelse Vader Die haar heeft ge-
red en voor haar zorgt. 
 
Laat u Roda weten dat er duizenden kilometers verderop aan haar gedacht en voor haar 
gebeden wordt? 
 
Gebedspunten 
- Dank de Here God dat Roda tot geloof is gekomen. Bid dat zij tot voorbeeld mag zijn voor 

haar familie. 
- Dankt u met Roda mee voor de hulp die ze heeft gekregen?  
- Bid dat Roda steeds verder groeit in haar relatie met de Here God. 
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Schrijf Hajaratu en haar kinderen 
Let op: deze schrijfactie loopt tot en met 15 december 2021 
 
Land: Nigeria  
Plek op de Ranglijst Christenvervolging: 9 
In welke taal kunt u schrijven? Eenvoudig Engels  
  
Wat is er gebeurd?  
Hajaratu is een jonge, christelijke weduwe uit   
Nigeria. Haar echtgenoot – David Matthew – over-
leed aan een ziekte in 2019. Hajaratu bleef toen alleen met haar kinderen achter.   
  
In de nacht van 10 juli 2020 vielen Fulani-herders haar dorp binnen. Die nacht verloor Haja-
ratu zoveel meer dan haar bezittingen, graanopslag, vee en delen van haar huis. Ze over-
leefde de aanval, maar de bittere werkelijkheid van het leven na deze nacht blijft aanwezig.  
  
Toen Hajaratu voor de aanvallers wegvluchtte, verloor ze een van haar kinderen. Nu pro-
beert ze een manier te vinden om met dit verlies om te gaan terwijl ze tegelijkertijd haar 
gezin moet onderhouden en beschermen.  
  
Bemoedigt u Hajaratu? Ze spreekt geen Engels, dus het sturen een tekening of een kaart 
met een bemoedigende Bijbeltekst is het beste. U zou ook deze zin kunnen sturen:  
  
Zuwa ga Hajaratu, Mungode sosai yadda kika baiyana sheda mana labarinki. Wan-
nan abin ya albarkaceni kwarai da gaske.  Inayi miki adu'a. Nagode  
  
(Dit betekent: Beste Hajaratu, dank u wel voor het delen van uw verhaal met ons. Het heeft 
me diep geraakt. Ik bid regelmatig voor u en uw familie.)  
  
Gebedspunten  

- Draag Hajaratu en haar kinderen aan de Here God op. Ze moeten allemaal op eigen 
manier leren omgaan met het verlies van hun gezinsleden en de trauma’s van de aan-
val verwerken.  

- Bid om Gods bescherming voor het gezin. Bid dat ze een plek vinden waar ze zich 
veilig voelen en waar ze hun leven (opnieuw) kunnen opbouwen.  
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Schrijf Susanna Koh in Maleisië  
 
Land: Maleisië 
Plek op de Ranglijst Christenvervolging: 46 
In welke taal kunt u schrijven? Engels 
 
Wat is er gebeurd? 
Op 13 februari 2017 werd dominee Raymond Koh 
ontvoerd. In april 2019 verklaarde de nationale 
Commissie voor de Mensenrechten dat Raymond het slachtoffer was van ontvoering door 
overheidsagenten. Toch blijft onduidelijk wat er precies is gebeurd en waar Raymond nu is. 
Ook weet men nog niet waarom hij ontvoerd is, al werd Raymond wel beschuldigd van evan-
gelisatie onder moslims. Dit is illegaal in Maleisië en zou een van de redenen kunnen zijn 
voor zijn ontvoering. 
 
Raymonds vrouw, Susanna, klaagt de Maleisische overheid en politie aan voor de ontvoe-
ring van haar man. Zij blijft zoeken naar antwoorden over zijn verdwijning. Deze jarenlange 
zoektocht valt haar, maar ook hun kinderen Elizabeth, Esther en Jonathan zwaar. 
 
Mede dankzij uw steun kan Open Doors de familie Koh bijstaan in hun zoektocht naar ge-
rechtigheid. Laat met een kaart zien dat Susanna en haar kinderen er niet alleen voor staan 
en dat zij én pastor Raymond niet vergeten zijn door hun broeders en zusters wereldwijd.  
 
Gebedspunten 
- Draag Susanna, Elizabeth, Esther, Jonathan en hun zoektocht naar antwoorden aan de 

Here God op. Bid om wijsheid, vertrouwen en rust. 
- Bid voor instanties die alles op alles zetten op Raymond Koh te vinden, bid dat hun tijd en 

moeite resultaat opleveren. 
- Bid ook voor pastor Raymond zelf. We weten niet of hij nog in leven is, maar als dat zo is, 

rust het oog van de Here God op hem. Bid dat hij dit ervaart en dat hij tot zegen is in zijn 
omgeving. 
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Schrijf Jeremiah in Nigeria 
 
Let op: u kunt Jeremiah schrijven tot en met 15 december 2021 
 
Land: Nigeria 
Plek op de Ranglijst Christenvervolging: 9 
In welke taal kunt u schrijven? Eenvoudig Engels 
 
Wat is er gebeurd? 
In april 2020 werd het dorp van dominee Jeremiah aan-
gevallen door militante Fulani-herders. De aanval 
maakt deel uit van een golf van geweld tegen christelijke dorpen en boeren in het midden 
van Nigeria. Pastor Jeremiah is een van de vele christenen die dagelijks hun leven wagen om 
te getuigen van hun geloof. 
 
Ondanks de verschrikkelijke aanval blijft Jeremiah zijn werk doen. Hij herinnert zijn kerkgan-
gers eraan dat ze de aanval overleefden dankzij Gods genade en dat Hij een plan met hun 
leven heeft. Plannen om Zijn naam te verheerlijken. “We moeten de Here God aanbidden. 
Hij leeft en zal ons helpen”, getuigt Jeremiah. 
 
Tegelijkertijd sluimert de angst voor een nieuwe aanval, maar volgens de dominee hebben 
de christenen hier nooit gevochten met geweren in de hand om iemand te doden: “Zelfs als 
we sterven, zijn we in Gods handen.” 
 
Gebedspunten 
- Bid voor christenen die naar hun dorp terugkeren om huizen te herstellen na de aanval. 

Bid om geloof en kracht om samen te blijven komen in de kerk en om een licht te blijven 
voor hun omgeving. 

- Bid dat de Nigeriaanse overheid ingrijpt in deze situatie. Bid dat ze hulp verlenen aan de 
slachtoffers van aanvallen van Fulani-herders.  

- Vraag de Here God om dominee Jeremiah te zegenen met wijsheid, moed en kracht om 
zijn werk te blijven doen.  
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Schrijf kinderen in Colombia 
 
Land: Colombia 
Plek op de Ranglijst Christenvervolging: 30 
In welke taal kunt u schrijven? Spaans of eenvoudig Engels 
 
Wat is er gebeurd? 
In Colombia lijden christenen onder vervolging, omdat gewapende groeperingen of leiders 
christenen niet tolereren in hun inheemse stammen. Om deze redenen is een opvangtehuis 
opgericht dat nu kinderen en jongeren uit heel Colombia opvangt. Over het algemeen zijn 
hun ouders voorgangers of kerkleiders.  
 
Vanwege de coronacrisis moest het opvanghuis zijn werkmethoden aanpassen en meer vir-
tuele lessen aanbieden. Kinderen en personeel mochten geen bezoek meer ontvangen. Dit 
leverde veel stress op want hierdoor wisten ze niet hoe het met hun familieleden was.  
 
Rond de feestdagen is het de gewoonte dat de kinderen weer naar hun ouders gaan. Dit 
jaar is het afwachten of ze daarna nog terug zullen keren, of dat hun ouders hen liever bij 
zich houden in deze onzekere periode. 
 
In tussentijd neemt het aantal massamoorden door illegale groeperingen toe. Bovendien 
scherpt de overheid de (thuis)isolatie extra aan. Gelovigen in inheemse gebieden staan dan 
ook onder zware druk.  
 
We willen u vragen Colombiaanse kinderen te bemoedigen met een kaart of met een kleur-
plaat (let hierbij op de geldende richtlijnen). Deze kinderen worstelen met wanhoop en on-
zekerheid.  
 
U kunt bemoedigingen (bij voorkeur in het Spaans, zie de richtlijnen) sturen naar: 
1. het opvanghuis; 
2. Daniela en Sebastian (hun vader, pastor Plinio, werd in huis doodgeschoten. U kunt hun 

verhaal lezen in het Open Doors Magazine dat begin november 2020 verscheen); 
3. kinderen in de regio’s Nariño, Tumaco, Chocó, Catatumbo, Buenaventura, Córdoba en 

Cauca. 
 
Gebedspunten 
-  Bid voor de kinderen die in het opvanghuis zitten. Bid dat ze daar een gezegende, leer-

zame, veilige tijd hebben waarin ze zichzelf en hun geloof kunnen ontwikkelen. 
- Dank de Here God voor de mogelijkheden en de veilige plek die het tehuis biedt. 
- Vraag om wijsheid en energie voor de leiders van het opvanghuis. 
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Radiobericht in het Koreaans 
 
Land: Noord-Korea 
Plek op de Ranglijst Christenvervolging: 1 
In welke taal kunt u schrijven? Engels 
 
Via lokale partners in China bemoedigt Open Doors Noord-Koreaanse christenen op allerlei 
manieren. Een van deze manieren is het uitzenden van christelijke radioprogramma’s. Chris-
tenen in Noord-Korea kunnen in het geheim naar deze programma’s luisteren. 
 
Wat kunt u doen? 
U kunt een digitale bemoediging delen met uw geestelijke broers en zussen. 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. 
 
 

 

 

 

http://www.opendoors.nl/schrijfacties

