
Met uw bijdrage heeft de ZWO ook in 2019 weer 
projecten gekozen die wij graag de komende tijd
aan u willen voorstellen.

Het 1e themaproject, van de Stichting Shoma, 
is tijdens de ochtenddienst van 13 oktober jl. 
onder de aandacht gebracht, door middel van 
een presentatie van Jellie Schelhaas.
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Deze PowerPoint presentatie en rapportages 
kunt u ook op de ZWO-pagina van onze 
website Ontmoetingskerk lezen.



Het 2e themaproject is het project “Geloof in de kids”
Dit is een project in Egypte van Stichting Antwoord.

Veel kinderen in Egypte komen niet aanraking 
met het levend geloof. Er is veel armoede en naar de 
kinderen wordt nauwelijks omgezien.

ZWOZWO Ontmoetingskerk Rijssen

Deze PowerPoint presentatie en rapportages 
kunt u ook op de ZWO-pagina van onze 
website Ontmoetingskerk lezen.
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Egypte, een Islamitisch land 
waar ook christen wonen en 
waar de kerk het moeilijk
heeft. 

Er is vervolging en veel
armoede en naar kinderen
wordt amper omgezien, ook
in de christelijke gezinnen. 

Stichting Antwoord zet zich
in Egypte in voor de lokale
kerk in kwetsbare gebieden!



Deze kinderen hebben de Here Jezus nodig! 
Zij mogen persoonlijk weten dat ze geliefd zijn door God, als 
jongen én als meisje. Ook deze generatie mag leren over de 
normen en waarden uit de Bijbel. 



Binnen dit Antwoord project wil de Egyptische lokale kerk zich 
inzetten om 3.000 kinderen te bereiken met het Evangelie van Jezus 
Christus.
Door onderwijs en interactieve programma’s willen ze de kinderen
binnen en deels buiten de kerk vertellen over de God van Abraham, 
Izaäk en Jacob. 



Help de kerk in Egypte! 
Maar hoe?

• Door regelmatig voor onze broers en 
zussen te bidden.

• Door financieel te zaaien in dit
project. 

Door uw GIFT helpt u persoonlijk mee
om te bouwen aan Gods Koninkrijk in 
Egypte. 

U helpt sterke lokale kerken te bouwen
en u helpt mee om deze kinderen een
toekomst te geven. Een toekomst die 
eeuwigheids waarde heeft. Een leven
met de Here Jezus is toch geweldig! 



Heel dankbaar zijn we voor uw 
persoonlijke steun! We kunnen het 
niet alleen.

’Ontmoetingskerk Rijssen, 
dank jullie wel om samen te 
werken in Gods Koninkrijk,
in Egypte.’ 

Wij als Antwoord-team zien jullie steun 
als een hele grote zegen van God. 
Wij bidden jullie Gods rijk zegen toe, 
persoonlijk én als kerk!



Voor meer informatie kijk op 
www.antwoord.nl 


