


 

Al meer dan zestig jaar staat Open Doors op de bres voor vervolgde christenen. Dat doen we onder meer door de 
verspreiding van bijbels en christelijke materialen, het geven van trainingen, het bieden van hulpverlening en door 
op te roepen tot gebed voor de vervolgde kerk.  

De vervolgde kerk vraagt bovendien om praktische hulp: Bijbels onderwijs voor christenen in Vietnam. Met uw hulp 
stellen we christenen in staat om sterk te staan, hun samenleving op te bouwen en om te zien naar hun omgeving.   

In Christus verbonden, 
Open Doors Nederland 
 

Ruud Kraan 
Directeur 

Projectland     Vietnam  
 
Ranglijst Christenvervolging  nr. 17 
 
Aantal inwoners    95.415.000  
 
Aantal christenen    8.368.000  
 
Hoofdstad     Hanoi  
 
Oppervlakte     331.210 km2   
 
     
Projectomschrijving    De Galilee bijbelschool biedt in het geheim elk jaar trainingen over  
      discipelschap en leiderschap aan ruim 2.228 studenten. De studie duurt  
      anderhalf tot twee jaar, afhankelijk van de reismogelijkheden en het  
      basisonderwijs van de student. Onderwerpen van het studieprogramma zijn: 
      het Oude en het Nieuwe Testament, exegese en het delen van het Evangelie. 
      De meeste studenten zijn kerkleiders die andere gelovigen trainen en het  
      onderwijs weer doorgeven aan hun kerkleden. 
        
Aanleiding tot project   De meeste christenen in Vietnam wonen in inheemse gebieden waar  de  
      lokale overheid veel invloed heeft. De communistische regering houdt  
      christelijke activiteiten goed in de gaten. Vooral bekeerlingen hebben het  
      moeilijk. Zij worden vaak bedreigd en door hun familieleden verbannen. De  
      gelovigen hebben behoefte aan Bijbels onderwijs en christelijke materialen  
      om hun geloof te versterken.   

 

 
  

VERTROUWELIJK 



 

1. Studenten groeien in hun geloof en leren de Bijbelse principes. 
2. Studenten trainen andere gelovigen en delen het Evangelie. 
3. Kerkleiders versterken hun kerkleden.  
 

Huu, trainer: “Ik kreeg onderwijs over ‘the Life of Jesus’ op de Galilee-
bijbelschool. De vervolgmodules heb ik zelf bestudeerd en met anderen 
gedeeld. Zelfs aan mijn kinderen. Dit onderwijs is zo belangrijk in het leren 
kennen van de Here Jezus. Mijn droom is om een echte bijbelschool te  
beginnen waar het onderwijs van de Galilee bijbelschool aangeboden 
wordt.” Nguyet, vrouw van Huu: “Wij wonen in de bergen en de studenten fietsen honderd kilometer door weer en 
wind om deel te nemen aan de Bijbelstudies.”      

Vietnam is wereldwijd één van de vijf overgebleven communistische landen. Iedereen die van de norm afwijkt kan 
op harde maatregelen rekenen. De overheid oefent veel druk uit op christenen en ontzeggen hen verschillende 
voordelen, zoals bijvoorbeeld studiefinanciering. Daarnaast worden christenen door hun eigen inheemse gemeen-
schap vervolgd. Vooral bekeerlingen hebben het zwaar. Het christendom wordt door communistische familieleden 
als een bedreiging gezien. Bekeerlingen worden gedwongen mee te doen aan de eeuwenoude normen en waarden 
van de gemeenschap door familieleden uit huis gezet. Vietnamezen wonen vaak met drie generaties in één huis. 
Dat maakt het moeilijk voor christenen om hun geloof te uiten en christelijke materialen te bezitten.  
Ondanks de tegenstand van de overheid groeit het aantal kerken. De snelle groei van het christelijk geloof maakt de 
regering nerveus. De registratie van kerken verloopt lastig, kerken worden in de gaten gehouden, samenkomsten 
verstoord en soms zelfs kerken gesloopt. 

 

                                                                                                                      *De totale projectkosten bedragen € 330.198,-  

 

 

 

  

  
Deelnemers aan de cursus Life of Jesus 

Project  Kosten Aantal deelnemers 
Bijbelschool  
(incl. materialen, docent en maaltijden) 

€ 148,20 per student 2.228 studenten* 



Postbus 47 
3850 AA  Ermelo 
Nederland 
T 0341 465 044 
M 06 4710 3104 
I  www.opendoors.nl 
E johand@opendoors.nl 

Wij hopen dat u enthousiast bent over dit project en hieraan wilt bijdragen. Om ervoor te zorgen dat uw bijdrage 
aan het juiste project wordt toegeschreven, verzoeken wij u bij banktransacties het project VN 1.1.1 te vermelden. 
Het IBAN van Open Doors is NL08 INGB 0000 007733. 
Als er voor dit project voldoende is binnengekomen, dan wordt het resterende bedrag besteed aan soortgelijke 
projecten in de regio.  
 
 

Mocht u vragen hebben over dit projectvoorstel of een projectrapportage wilt ontvangen, dan kunt u contact 
opnemen met: 
Johan van Dam, relatiemanager Open Doors Nederland 
Telefoon:  0341 465 044 
Mobiele telefoon: 06 4710 3104 
E-mail:  JohanD@opendoors.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Studenten met diploma  

 

 

 

 

 

Studenten van de bijbelschool 


