
Kanselafkondiging
Vandaag collecteren we voor SeeYou. Deze organisatie zet zich onder andere in voor mensen  
met een handicap in landen als Rwanda, Ethiopië en Cambodja. Zij vallen vaak buiten de boot, 
omdat er beperkte mogelijkheden voor hen zijn om mee te doen in het dagelijks leven. In het 
ergste geval worden ze weggestopt. 
SeeYou ziet hen en zorgt ervoor dat ze de juiste medische zorg krijgen. Vaak kunnen ze na  
een kleine ingreep en met een beetje hulp weer gewoon naar school. Jongeren met een handicap 
begeleidt SeeYou naar werk. Wij willen dit prachtige doel ondersteunen met deze collecte.  
Wij geloven dat ieder mens voor God even kostbaar en geliefd is. Dat willen we onderstrepen  
met deze collecte. 

Kerkbladartikel
Binnenkort collecteren we voor SeeYou, een organisatie waar we u graag wat meer over vertellen. 
Vanuit het geloof dat ieder mens voor God even kostbaar is, zet SeeYou zich in voor mensen met 
een handicap in Afrika en Azië. 
SeeYou, de naam zegt het al, richt zich daarbij vooral op oogzorg. Mensen met een visuele, of 
andere, handicap staan in deze landen vaak aan de kant. Ze krijgen geen zorg, kunnen niet naar 
school, volgen geen beroepsopleiding en krijgen geen werk. Kortom, ze hebben geen toekomst.  
En dat terwijl soms een kleine ingreep, zoals een staaroperatie, genoeg is om hen weer mee te  
laten doen.

SeeYou zorgt ervoor dat kinderen, maar ook volwassenen zo’n operatie krijgen. Daarnaast 
traint SeeYou oogspecialisten en zorgt ervoor dat ziekenhuizen goed toegankelijk zijn. Ook op 
het gebied van onderwijs is SeeYou actief. De organisatie helpt scholen om lesmateriaal aan te 
passen, begeleidt jongeren naar een opleiding en naar werk, en zorgt ervoor dat kinderen met een 
beperking bijlessen krijgen. Het werk van SeeYou is erop gericht dat ook mensen met een (visuele) 
handicap hun vele talenten volop kunnen gaan inzetten in de gemeenschap en in de samenleving. 

Bij ons in de gemeente willen we dat iedereen zich ‘onbeperkt welkom’ voelt. Dat is ook de missie 
van SeeYou. Omdat we dit zo belangrijk vinden, laten we het niet bij een collecte. Op [DATUM]  
staat onze gemeentedag in het teken van het thema ‘Onbeperkt welkom’, net als de zondag erna. 
Ook de kinderen zullen nog van zich laten horen met allerlei acties voor SeeYou. We houden u  
op de hoogte!

Aankondigingsteksten collecte

www.seeyoufoundation.nl



SeeYou in de kerk?!

Beste gemeenteleden,

Samen gemeente zijn. Dat betekent dat we iedereen zien, dat iedereen erbij hoort en even geliefd 
en waardevol is. Wij vinden het belangrijk om een inclusieve kerk te zijn en met vallen en opstaan 
proberen we dat doel te bereiken. 

Helaas is dit niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. In Afrika en Azië vallen mensen met een handicap 
vaak buiten de boot. De christelijke organisatie SeeYou zet zich voor deze mensen in en wij willen 
daar als gemeente bij aansluiten. SeeYou begeleidt jongeren met een handicap naar opleiding en 
werk, zorgt ervoor dat er in de ziekenhuizen goed opgeleide artsen en oogspecialisten zijn, regelt 
dat schoolboeken worden omgezet in braille en dat kinderen met staar of andere oogproblemen  
de juiste behandeling krijgen. 

SeeYou ziet de handicap, maar heeft ook oog voor het kind of de jongere: dit zijn mensen met 
mogelijkheden en talenten. Dankzij het werk van SeeYou hebben veel van hen de weg naar de 
maatschappij teruggevonden. Ze gaan weer naar school, zijn weer aan het werk, nemen weer  
deel aan de gemeenschap waar ze wonen. Kortom: ze hebben weer toekomst! 

Wij willen SeeYou graag ondersteunen bij dit werk. Dat doen we met een collecte op zondag 
[DATUM], die we van harte bij u aanbevelen. In diezelfde kerkdienst staan we ook in de preek  
stil bij het onderwerp ‘Onbeperkt Welkom’. Daarnaast willen we tijdens de gemeentedag op de 
zaterdag ervoor samen nadenken over inclusief kerk zijn. Er is die dag van alles te doen in en  
rond het kerkgebouw. We hopen dat u allemaal meedoet! 

Binnenkort ontvangt u meer informatie over de tijd en plaats. Maar reserveer deze datum vast  
in uw agenda: [DATUM].

Met vriendelijke groet,

De kerkenraad

Mailtekst
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 Deze zin kunt u als 

 onderwerpregel 

 gebruiken in uw mail 

 naar de gemeenteleden. 

 Vergeet niet  

 overal de juiste  

 datum in te vullen! 


