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40-dagen project 
Veilig huis, in Nederland en Indonesië 

Dit jaar sparen we voor twee projecten 

van Kerk in Actie. 

 

Het ene project loopt in Nederland en is voor 

het werk van de Rudolphstichting. De Ru-

dolphstichting biedt in Jeugddorp De Glind 

(bij Barneveld) een veilige leefomgeving aan 

ongeveer 120 kwetsbare kinderen en jongeren. Zij kunnen door allerlei problemen 

niet meer thuis wonen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mishandeling of verwaarlo-

zing door de ouders. Het kan ook komen door ernstige lichamelijke en/of verstan-

delijke beperkingen of gedragsproblemen van de kinderen en jongeren zelf. In De 

Glind wonen ze in gezinshuizen. Ze leven daar samen met gezinshuisouders, pro-

fessionele opvoeders die de kinderen en jongeren de structuur en geborgenheid 

van een ‘normaal’ gezin bieden. Onze financiële bijdrage maakt het mogelijk om 

de kinderen en jongeren zo’n veilig (t)huis te bieden. 

Het andere project loopt in Indonesië en is voor het diaconale toerustingswerk van 

Henriëtte Nieuwenhuis binnen de GKSBS kerk in Zuid-Sumatra. Henriëtte helpt de 

GKSBS bij het beter opzetten en uitvoeren van haar diaconale taken. Op verzoek 

van Henriëtte sparen we dit jaar voor de inspanningen van de GKSBS op het ge-

bied van agrarische rechtvaardigheid. Onze steun daarvoor is broodnodig. Een van 

de GKSBS predikanten, ds. Sugianto (Gie), is namelijk samen met een aantal ver-

tegenwoordigers van de boeren in de gevangenis gezet vanwege hun inzet voor 

de landrechten van kleine boeren. 

We willen voor deze twee projecten in totaal 4.000 euro inzamelen. Doet u ook 

weer mee? 

Veilig huis—Rumah bersama 

2  a p r i l  2 0 1 7  

Recept Kerk in Actie: Dapperbrood 
Ingrediënten (4 personen) 

8 tortilla’s 
1 middelgrote ui 
pot maiskorrels (200 gram) 

pot kidneybonen (200 gram) 
200 gram tofu roerbak reepjes 
300 gram gezeefde tomaat 
150 gram geraspte kaas 
een paar eetlepels zonnebloemolie, een beetje chilipeper, paprikapoeder en knoflookpoeder, 
een beetje oregano, komijnzaad en zout 
 

Bereiding 

Snij de ui fijn. Verhit wat zonnebloemolie in een koekenpan en fruit daarin de versnipperde 
ui. Voeg de tofu roerbak reepjes toe als de stukjes ui glazig zijn geworden. Vervolgens de 
uitgelekte maiskorrels en kidneybonen toevoegen. Laat het geheel 5 minuten bakken. Voeg 
de gezeefde tomaat toe en laat alles nog enkele minuten sudderen. Breng het groentemeng-
sel op smak met chilipeper, paprikapoeder, komijnzaad, knoflookpoeder, zout en oregano.  

Verwarm de 8 tortilla’s volgens de aanwijzingen op de verpakking. Vul ze daarna met het 
groentemengsel en rol ze stevig op. Plaats de tortilla’s in een ovenschotel en bestrooi ze 
met geraspte kaas. Plaats de ovenschaal in een op 200 graden voorverwarmde oven. Na 10 
minuten bakken zijn ze klaar. 

Ve r s obe r i ng s t i p  
Probeer iedere dag iemand 

een compliment te geven.  

Gebed  
 
Vader in de hemel, 
dank U voor ontmoetingen 
die er toe doen, 
waarin we mensen tegenko-
men 
die ons wezenlijk weten te 
raken. 
Mensen die op hun beurt 
ook geraakt worden. 
Wij bidden om zulke ontmoe-
tingen 
waarin we plotseling 
in staat blijken 
om levende woorden te spre-
ken 

en te ontvangen. 
Amen 

(Ate Klomp) 


