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Missionair werk 
onder moslims. 
 

Uw bijdrage voor ons 

missionaire werk (waar meest 

nodig). 

 

Evangelie & Moslims helpt kerkelijke gemeenten bij missionair 
werk onder moslims door: 

• Programma's voor kinderwerk-, jongerenwerk en vrouwenwerk. 

• Hulp bij het opzetten van missionaire samenkomsten en pioniersplekken. 

• Inzet van onze evangelisten ter ondersteuning van kerken. 

• Websites waar moslims getuigenissen kunnen lezen en cursussen volgen over het 

christelijke geloof zoals www.isaruhallah.nl en een YouTube-kanaal. 

• Bijbels en bijbelstudiemateriaal in verschillende talen speciaal voor moslims. 

• Cursussen en coaching voor gemeenteleden om hen te helpen bij het doorgeven van 

het evangelie. 

Doelstelling van ons werk is dat moslims Christus leren kennen als hun Redder en 

Heer en Hem gaan volgen. 

Kosten  
• De inzet van een evangelist kost ongeveer €14.000,- per jaar voor één dag in de 

week, of ruim €1.000,- per maand. Evangelie & Moslims heeft 6 evangelisten in 

dienst. Kan uw gemeente één of meerdere maanden voor hun rekening nemen? 

• Voor ons YouTube-kanaal hebben we jaarlijks nog een bedrag nodig van € 5.000,-.  

• De ontwikkeling en verspreiding van christelijke lectuur kost ons jaarlijks € 6.000,- 

een Turkse studiebijbel kunnen voor 25,- aan iemand geven. 

• Onze missionaire websites kosten circa € 4.500,- per jaar aan onderhoud en 

ontwikkeling.  

http://www.isaruhallah.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCutuPfQL3crsf1pizwRJq7w
https://www.youtube.com/channel/UCutuPfQL3crsf1pizwRJq7w
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Uw bijdrage overmaken 
• Graag ontvangen wij uw bijdrage op IBAN: NL51 INGB 0003 3110 70. BIC 

(SWIFT-code): INGBNL2A. Wij zijn door de belastingdienst erkend als ANBI.  

• Vermeld alstublieft bij uw overmaking ‘missionair werk'.  

• Graag ontvangen we ook een melding van u per email als u een bedrag 

overmaakt. Bij lange namen geeft de bank namelijk onvoldoende gegevens 

door om te kunnen zien wie aan ons een gift overmaakt. 

 

Over Evangelie & Moslims 
Evangelie & Moslims is een interkerkelijke stichting die al ruim 40 jaar bestaat. In het 

bestuur zitten GZB & IZB (vanuit de PKN), CGK, NGK en GKV. Evangelie & Moslims 

stimuleert en ondersteunt christenen om moslims in ons land in woorden en daden 

te laten zien wie Jezus Christus voor ons wil zijn als Redder en Heer. Evangelie & 

Moslims ondersteunt christenen met een moslimachtergrond om als deel van een 

christelijke gemeente Jezus te volgen en een goed getuigenis te geven naar anderen.  

Meer over ons en onze projecten vindt u op www.evangelie-moslims.nl  

 

Deze projectinformatie vindt u ook op  

www.evangelie-moslims.nl/steun-ons-werk/collecte-of-actie 

http://www.evangelie-moslims.nl/
http://www.evangelie-moslims.nl/steun-ons-werk/collecte-of-actie

