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Samen zijn we
de kerk in actie

Collecterooster 2023

Toen het collecterooster 2021 uitkwam, konden we
niet bevroeden dat we elkaar in dat jaar nauwelijks in
de kerk zouden ontmoeten. Ook de start van 2022
liep anders dan gedacht. Nu is er weer een nieuw
collecterooster, voor 2023. Hoe gaat dit jaar eruit
zien: voor ons, voor de kerk, voor de samenleving?
Wat betekent dit voor het voor het collecteren?
De titel van de visienota van de Protestantse Kerk is
in de afgelopen tijd meer dan ooit actueel gebleken:
Van U is de toekomst. Bij alles wat tegenvalt en
anders loopt dan gedacht, weten we dat de toekomst
in de hand van God is. Hij zorgt voor ons en voor Zijn
kerk. In dat vertrouwen mogen wij ons werk doen.
In datzelfde vertrouwen bieden we je het nieuwe
collecterooster aan. Hiermee kun je handen en
voeten geven aan de verantwoordelijkheid om er
voor de ander te zijn, dichtbij en ver weg. We weten
niet wat het nieuwe jaar ons brengt. Maar we geloven
in delen en vertrouwen erop dat God ons werk wil
zegenen. Dan zal er genoeg zijn voor velen.
Hartelijk dank voor je betrokkenheid en inzet. We
wensen je een gezegend collectejaar toe. Samen zijn
we de kerk in actie!

∞	Dit landelijke collecterooster kun je gebruiken
als leidraad bij het opstellen van jullie plaatselijke
rooster, waarbij er uiteraard ruimte is voor eigen
collectedoelen.
∞	De collecteprojecten staan op datum. Duidelijk
aangegeven is of het een collecte voor de
Protestantse Kerk of voor Kerk in Actie is. We
hebben ook aangegeven om wat voor soort
collecte het gaat. Bijvoorbeeld Protestantse Kerk/
Missionair werk of Kerk in Actie/Werelddiaconaat.
De collecten voor Jong Protestant heten voortaan:
Protestantse Kerk/kinderen en jongeren. Onder
elke projectbeschrijving vind je een link naar meer
informatie.
∞	Bij het opstellen van het collecterooster hebben
we rekening gehouden met de actualiteit. Een
paar voorbeelden: op de zondag na bevrijdingsdag
collecteren we voor Oekraïne, op Internationale
Vrouwendag voor boerinnen in Ghana en op
Wereldvluchtelingendag voor vluchtelingen in
Colombia.
∞	Wil je alle collecteprojecten in één oogopslag zien?
Gebruik dan het uitklapvel van de cover. Hierop
wordt met paginanummers aangegeven waar je
in het rooster de projectbeschrijvingen vindt. Op
pagina 36 staan de afdrachtgegevens.

Jurjen de Groot
Algemeen directeur dienstenorganisatie
Protestantse Kerk in Nederland

P.S. Ken je de actiegids van Kerk in Actie?
Die staat boordevol leuke acties om met je hele
gemeente in beweging te komen. Goed om de
onderlinge verbondenheid een boost te geven
(en je steunt meteen een project).
Kijk op pagina 7 voor meer info.

Inhoud
06	Collecteren: zo brengt het meer op!
08	Collecteprojecten Protestantse Kerk
en Kerk in Actie
33 	Collecteren bij een speciale viering
34 Om geld vragen is je droom delen
36 Afdrachtgegevens collecteopbrengsten

« Klap open voor een overzicht
van alle collecteprojecten
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Collecten en acties

(Online) collecteren: zo brengt het meer op
Online collecteren heeft sinds corona een vlucht
genomen. Wat zijn de verschillende manieren om
online te collecteren?
∞ Met een app
Collecteren via een app is eenvoudig en onderzoek
wijst uit dat het meer oplevert dan de traditionele
vorm van collecteren. Er zijn diverse aanbieders,
bijvoorbeeld Donkey Mobile, Givt, Chrch en Appostel.
Op kerkinactie.nl/onlinecollecteren staan ze allemaal
onder elkaar.
∞ Met een QR-code
Een QR-code, die je met een QR-codegenerator
makkelijk zelf kunt maken en bij een project- of
actiebeschrijving kunt plaatsen, is laagdrempelig

en effectief. Een QR-code is eenvoudig te scannen
met een mobiele telefoon, waarna de gebruiker een
gift kan overmaken. Let op welk rekeningnummer
je inzet: dat van je eigen diaconie of dat van Kerk in
Actie? Kerk in Actie kan hierin adviseren!
∞ Via een bankrekeningnummer
Een app en QR-code mogen het vermelden van een
bankrekeningnummer nooit vervangen, omdat er altijd gemeenteleden zijn die geen gebruik maken van
digitale middelen. Combineer altijd meerdere opties.
Wil je advies bij het kiezen van een app of weten hoe
je de app in jouw gemeente optimaal inzet of wil je
meer weten over de QR-code? Vraag je consulent
om raad: kerkinactie.nl/consulenten.

Zo haal je meer uit een collecte
∞ Promoot maximaal
Bij elk collecteproject in dit collecterooster vind je een
verwijzing naar een website. Hier vind je materialen
waarmee je het project kunt promoten, zoals een
kerkbladbericht en een powerpointpresentatie en/
of collectefilmpje. Ook zijn er persoonlijke verhalen
en foto’s van het project beschikbaar. Promoot de
collecte minimaal een week van tevoren en maak
gebruik van alle mediakanalen (print en online) van je
gemeente, zodat ook mensen die de kerkdienst niet
bijwonen, op de hoogte zijn.
∞ Maak een persoonlijk filmpje
Wil je er zeker van zijn dat een project de aandacht
trekt? Deel een kort filmpje waarin je zelf vertelt
waarom je dit een bijzonder project vindt, wat je raakt
en waarom het belangrijk is om ervoor te geven.
Je kunt dit natuurlijk ook vragen aan iemand die zich
bij het project betrokken voelt. Gaat het om bijvoorbeeld een jongerenproject? Laat dan een jongere
zijn/haar motivatie delen.
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∞ Kies een originele manier van collecteren
Ken je de leeftijdcollecte? Kondig een collecte van
tevoren aan en vraag gemeenteleden of ze, als de
collecte wordt gehouden, hun leeftijd in geld willen
geven. Aan hen de keuze hoe ze dat doen. Iemand van
bijvoorbeeld 35 jaar kan € 0,35, € 3,50 of € 35 geven.
Gemeenten die een leeftijdcollecte hielden merkten een
grotere betrokkenheid bij de collecte én een hogere
opbrengst. Een andere manier die gemeenteleden
aanmoedigt om meer te geven is de ‘ver(drie)dubbelaar’.
Als je als diaconie aankondigt een collecteopbrengst
te ver(drie)dubbelen, wordt er meer gegeven.
∞ Collecteer ook bij een speciale viering
Wist je dat er een (tijdloos) collecterooster voor
speciale vieringen en momenten is, zoals bijvoorbeeld
een doopdienst, belijdenisdienst of moederdag?
Kijk op pagina 33.
∞ Vier het resultaat
Vergeet nooit om de opbrengst te delen en de gevers
te bedanken. Bedenk hoe je dit op een aansprekende
manier kunt doen. Ook hiervoor kun je een kort
filmpje opnemen.

Zet Rainbow de duif in
Wil je zeker weten dat je de aandacht van je gemeente
trekt? Gebruik dan Rainbow, de duif van Kerk in Actie.
Rainbow vliegt de wereld over en komt terug met
verhalen van kinderen
dichtbij en ver weg.
Kijk op kerkinactie.nl/
rainbow. Heeft jouw
gemeente al een
eigen Rainbow?
Hij is gratis voor
alle gemeenten
die structureel
collecteren voor
Kerk in Actie.

Kom met de hele
gemeente in actie
Een kledingparty, een kunst
kalender, een ontbijtservice, een
bijbelquiz, een debatavond…
In de actiegids van Kerk in
Actie staat een aantal leuke
acties uitgewerkt. Je hoeft ze
alleen nog maar uit te voeren.
Met deze acties kun je op een
speelse manier geld ophalen
voor een project, en minstens
zo belangrijk: het versterkt
de onderlinge band van je
gemeente.
De gids heet ‘Samen in actie’
en je kunt hem gratis bestellen
op kerkinactie.nl/collecte.
Er is ook een hoofdstuk gewijd
aan hoe je (een project van)
Kerk in Actie een plek kunt
geven in de viering.

Organiseer
een concert
of kerkdienst
met muziek
Wil je een project bij een groot
publiek onder de aandacht
brengen? Organiseer dan een
concert of kerkdienst met
Zingen in de Kerk, een initiatief
van de Protestantse Kerk. Kijk
op zingenindekerk.nl voor de
mogelijkheden.

Blijf op de hoogte
Nieuwsbrief voor diakenen, zwo- en zendingscommissies
Elke maand verstuurt Kerk in Actie een nieuwsbrief
voor diakenen, zwo- en zendingscommissies. Ga naar
kerkinactie.nl/nieuwsbrieven voor een abonnement
op deze digitale nieuwsbrief.
Magazine #protestant
#protestant, het magazine voor werkers in de Protestantse
Kerk, staat vol met leerzame interviews, boeiende reportages en praktische tips vanuit plaatselijke gemeenten en
de dienstenorganisatie. Het magazine verschijnt 4 keer
per jaar en is gratis. Abonneer je via protestantsekerk.nl/
magazine en attendeer ook je mede-kerkenraadsleden
op het magazine.
Magazine Petrus
In het ledenmagazine van de Protestantse Kerk lees je
4 keer per jaar verhalen van geloof, hoop en liefde uit de
kerk in binnen- en buitenland. Ga voor een gratis
abonnement naar petrus.protestantsekerk.nl.
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Zondag 22 januari

Zondag 29 januari

Collecte Protestantse Kerk
Ondersteuning gemeenten

Collecte Protestantse Kerk
Missionair werk

Collecte Protestantse Kerk
Kinderen en jongeren

Goed
toegerust
aan de slag

Een kerk van
betekenis

Nederland
speelt
Sirkelslag

Binnen de Protestantse Kerk
zijn tienduizenden vrijwilligers
actief, zowel vrijwillig als betaald.
Hun werk vindt plaats op
allerlei terreinen: van pastoraat
tot missionaire presentie, van
diaconaat tot jeugdwerk en
van bestuur tot beheer. Het is
verantwoordelijk werk. Daarom
is het belangrijk dat werkers in
de kerk goed zijn toegerust.
De Protestantse Kerk voorziet
hierin met een vernieuwd
trainingsaanbod. Hiermee kunnen
vrijwilligers en professionals hun
kennis en vaardigheden vergroten,
ideeën opdoen en ervaringen
uitwisselen.

Bijna elk dorpsaanzicht in ons
land wordt gekenmerkt door een
kerktoren. Het tekent de rol die de
kerk vanouds in het dorp heeft:
middelpunt van de samenleving,
ook vandaag de dag nog.
Dorpskerken hebben, onder meer
door hun diaconale activiteiten,
een maatschappelijke functie.
De Dorpskerkenbeweging van
de Protestantse Kerk biedt kleine
gemeenten een platform waar zij
ervaringen delen, ideeën opdoen
en elkaar inspireren en motiveren
om van betekenis te zijn in hun
omgeving.

Sirkelslag is het grootste en
spannendste interactieve
spel tussen kindergroepen en
jeugdgroepen uit protestantse
gemeenten in heel Nederland.
Elk jaar opnieuw strijden
jongerengroepen voor de
hoogste score bij dit interactieve
bijbelspel, dat gemaakt is door
de jeugdwerkorganisatie van de
Protestantse Kerk. Bij Sirkelslag
staat altijd een bijbelverhaal
centraal. Jongeren gaan zo op
een ongedwongen manier met
geloofsonderwerpen aan de slag.
Voor kerken is Sirkelslag een
mooie kans om hen betrokken te
houden.

Meer lezen
kerkinactie.nl/collecterooster

Meer lezen
kerkinactie.nl/collecterooster

Meer lezen
kerkinactie.nl/collecterooster

januari

Zondag 15 januari
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Zondag 5 februari

februari

Op 1 februari was het 70 jaar
geleden dat de watersnoodramp
plaatsvond. Pakistan was een
van de landen die meteen te
hulp schoot door geld in te
zamelen. Mooi om, ook na zo’n
lange tijd, iets terug te doen
voor de mensen in dit ZuidAziatische land die nu ónze hulp
nodig hebben.

Collecte Kerk in Actie
Werelddiaconaat

Pakistan
Vaktraining
voor jongeren
In Pakistan ondersteunt
Kerk in Actie de organisatie
AWARD die jongeren, onder
wie schoolverlaters, helpt met
vakopleidingen en leningen. De
organisatie begeleidt hen na hun
opleiding bij het opzetten en
uitbouwen van een eigen bedrijf.
Ook helpt zij jongeren die een
universitaire studie willen volgen
zich voor te bereiden op de
toelatingstest die daarvoor geldt.
De organisatie wil jongeren niet
alleen economisch zelfstandig
maken: ze brengt ook jongeren
met verschillende religieuze
achtergronden bij elkaar,
waardoor het onderlinge begrip
toeneemt.
Meer lezen
kerkinactie.nl/
werkgelegenheidpakistan

Wat betekent dit project
voor Sana Amanat?
“Na de middelbare school begon ik aan een kunstopleiding,
maar mijn familie is zo arm dat ik hiermee moest stoppen.
Toen hoorde ik dat AWARD een gratis training mobieltjes
repareren voor meisjes aanbood. Mijn familie vond het niks:
mannenwerk, zeiden ze. Maar ik heb de training met succes
afgerond en werd door AWARD geholpen om mijn eigen
reparatiewerkplaats te starten. Ik ben de eerste vrouw in
Pakistan met een reparatielab voor mobiele telefoons. Vrouwen
en meisjes uit de hele omgeving brengen hun mobieltjes voor
reparatie bij mij, omdat ze ze zich in mijn werkplaats veilig
voelen en ook weten dat hun gegevens veilig zijn.”
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Zondag 12 februari

Zondag 26 februari

februari

22 FEB - 8 APRIL 2023

collecte Kerk in Actie
Noodhulp

40dagentijdcollecte Kerk in Actie
Zending

Ethiopië

Zambia

Noodhulp en
rampenpreventie

Maatjes voor gezinnen
zonder ouders

Door klimaatverandering wordt
Ethiopië regelmatig getroffen
door langdurige droogte en
heftige regenval. Vee sterft en
oogsten mislukken. Veel mensen
raken daardoor afhankelijk van
voedselhulp. Met steun van Kerk
in Actie leert de kerk boeren en
boerinnen vruchtbare grond
vasthouden, de bodem irrigeren
en nieuwe gewassen verbouwen
die tegen droogte kunnen. Ze
gebruiken een weeralarm om te
zien wanneer ze kunnen planten
en oogsten. Ook helpt de kerk
mensen met andere bronnen
van inkomsten, zodat ze minder
kwetsbaar zijn als de oogst
tegenvalt.

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos.
Het zijn gezinnen met kinderen onder de 18 jaar
als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s
voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids
waren overleden. Maar als die ook overlijden, staan
deze kinderen er alleen voor. De Raad van Kerken
in Zambia stimuleert lokale kerken om naar deze
kinderen om te zien. Kerkleiders en maatjes worden
getraind om hen te begeleiden en praktisch te
ondersteunen.

Meer lezen
kerkinactie.nl/ethiopie

Meer lezen
kerkinactie.nl/kinderenzambia
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Dit is de eerste zondag van de
Veertigdagentijd. Kijk voor meer
informatie, ideeën en materialen over de
40dagentijdcampagne van Kerk in Actie op
kerkinactie.nl/40dagentijd.

zondag 5 maart

22 FEB - 8 APRIL 2023

maart

40dagentijdcollecte
Kerk in Actie
voorjaarszending

Palestina
Samen bijbellezen
opent deuren
Palestijnse christenen vormen
een kleine gemeenschap in
het Heilige Land: minder dan
2 procent van de bevolking is
christen. Kerk in Actie steunt
het werk van verschillende
organisaties in Palestina die lokale
gemeenten ondersteunen, zowel
bij bijbelstudie als bij diaconaal
werk. Gemeenteleden krijgen
meer bijbelkennis en dat opent
deuren: ze passen het toe in hun
eigen leven en worden actiever
in de kerk. Samen bespreken ze
problemen in de samenleving en
zoeken naar oplossingen.

Meer lezen
kerkinactie.nl/bijbelinpalestina

Wat betekent dit project
voor Marjam (60)?
“Ik kom uit een traditioneel-christelijke familie uit Palestina,
maar had de Bijbel nog nauwelijks van binnen gezien.
Hoewel ik naar een christelijke school ging, raakte de kerk
nogal op de achtergrond. Bij mijn vriendin Layla is dat totaal
anders. Het geloof speelt een grote rol in haar leven en
ze haalt veel wijsheid uit de Bijbel. Sinds ze me meenam
naar een bijbelstudie in de kerk is mijn leven veranderd. De
bijeenkomsten sluiten goed aan bij de dagelijkse realiteit en
zijn altijd informeel. We lezen verhalen over Jezus en Hij is nu
mijn grote voorbeeld. Ik ben er iedere week bij!”

11

maart

Woensdag 8 maart

Vandaag is het Internationale
Vrouwendag. Daarom
collecteren we voor een beter
leven voor vrouwen en hun
gezinnen in Ghana.

Biddagcollecte Kerk in Actie
Werelddiaconaat

Ghana
Een beter inkomen
voor boerinnen
Noord-Ghana is een droge regio.
Het is moeilijk om hier rond te
komen van de opbrengsten van
landbouw, terwijl dat wel de
belangrijkste bron van inkomsten
is. Veel mensen leven dan ook in
armoede. Vrouwen proberen op
allerlei manieren een bijdrage te
leveren aan het gezinsinkomen.
Een van die manieren is het
verzamelen en verwerken van
kariténoten. De Presbyteriaanse
Kerk in Ghana helpt vrouwen om
dit zo goed mogelijk te doen en
de beste prijs voor hun noten en
boter te krijgen.

Meer lezen
kerkinactie.nl/boeringhana
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Wat betekent dit project
voor Elizabeth?
“Ik leid een groep van duizend vrouwen die allemaal afhankelijk zijn van kariténoten. We hebben vanwege corona
zware jaren achter de rug. Er was toen nauwelijks vraag naar
onze noten. Met hulp van Ghanese en buitenlandse kerken
verkopen we onze noten nu voor een vaste prijs aan Fuji Oil
Ghana, een toonaangevende leverancier van plantaardige
oliën & vetten. Dit bedrijf doet ook aan voorfinanciering. Deze
samenwerking geeft ons zekerheid en we zijn verzekerd van
een eerlijke prijs voor wat we leveren. We hebben nu geld om
onze kinderen naar school te laten gaan en komen de droge
tijd makkelijker door.”

Zondag 12 maart

22 FEB - 8 APRIL 2023

maart

40dagentijdcollecte
Kerk in Actie
Binnenlands diaconaat

Omzien naar
gevangenen
In Nederland zijn ruim 33.000
mensen gedetineerd en zitten
een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te
oordelen, maar barmhartig naar
hen om te zien. Daarom reiken we
(ex-)gevangenen, tbs-patiënten
en hun familie een helpende hand
om te werken aan herstel. Kerk in
Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien
naar gevangenen en hun partners
en kinderen, hen bezoeken tijdens
de detentie, maar ook een nieuwe
kans bieden in de maatschappij.

Meer lezen
kerkinactie.nl/40dagentijd
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Zondag 19 maart

maart

22 FEB - 8 APRIL 2023

40dagentijdcollecte
Protestantse Kerk
Missionair werk

Ontdekken in
de kliederkerk
Samen met kinderen én
volwassenen ontdekken, vieren en
eten. Met elkaar in het voetspoor
van Jezus leren gaan. Kliederkerk
is een missionaire vorm van kerkzijn waarin jong en oud op een
creatieve manier de betekenis
van bijbelverhalen ontdekken.
Het is een geweldige manier om
gezinnen en kinderen die geen
kerkelijke achtergrond hebben
aan te spreken. De Protestantse
Kerk in Nederland ondersteunt
kliederkerken zodat zij kunnen
groeien als vindplaats van geloof,
hoop en liefde.

Meer lezen
kerkinactie.nl/40dagentijd
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Wat betekent dit project
voor Hossain?
“In het gebied waar ik vandaan kom, leefden de meeste
mensen vroeger van de landbouw en industrie. Maar daar is
steeds minder werk in. Om ervoor te zorgen dat jongeren aan
het werk komen, konden we meedoen met een programma
waarbij we met verschillende beroepen konden kennismaken.
Een paar voorbeelden: lassen, kleermakerswerk en elektro
techniek. Ik vond meubelmaken en houtbewerken het
leukst. Het maken van houten ornamenten is mijn specialiteit
geworden. Het gaat zo goed, dat ik zelfs mijn eigen winkel
kon beginnen. Ik verdien een goed salaris. Ik ben ontzettend
blij dat ik deze kans heb gekregen en zie de toekomst met
vertrouwen tegemoet.”

Zondag 26 maart

22 FEB - 8 APRIL 2023

maart

40dagentijdcollecte
Kerk in Actie
Werelddiaconaat

Bangladesh
Kansen creëren
voor jongeren
In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit
komt onder meer doordat veel
opleidingen niet aansluiten op
wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is
er bijvoorbeeld een groot tekort
aan goed opgeleide vakmensen,
en worden daarvoor jongeren uit
India aangetrokken.
Kerk in Actie gaat samen met een
lokale partnerorganisaties 300
jongeren naar werk begeleiden. Zij
zullen een leer-werktraject volgen
en krijgen daarnaast training
in ondernemersvaardigheden,
zodat zij een eigen bedrijf kunnen
starten.

Meer lezen
kerkinactie.nl/40dagentijd
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Zondag 9 april

april

22 FEB - 8 APRIL 2023

Palmpasencollecte
Protestantse Kerk
kinderen en jongeren

PaasChallenge:
terug in de tijd
van de Bijbel
Maar liefst zesduizend jongeren
tussen de 10 en 17 jaar doen
elk jaar in de week voor Pasen
mee met de PaasChallenge. Met
dit spel, dat gemaakt is door
de jeugdwerkorganisatie van
de Protestantse Kerk, leven de
jongeren zich in de karakters uit
het paasverhaal in. Door middel
van allerlei opdrachten ontdekken
ze de betekenis van Jezus’ dood
en opstanding en denken ze na
over het einde van kwaad en
duisternis. De PaasChallenge is
leerzaam en verbindend.

Meer lezen
kerkinactie.nl/40dagentijd

16

Wat betekent dit project
voor Vlada?
“Omdat mijn ouders in het buitenland werken, woon ik bij mijn
oma. Ik mis mijn ouders erg, maar probeer niet moedeloos te
worden. Daarom bezoek ik samen met andere jongeren van onze
kerk zieke ouderen in de buurt. Zij voelen zich vaak net zo alleen
als ik. Regelmatig bezoeken we de oude Maria. We halen water
voor haar uit de pomp, zorgen voor hout, doen de was, maken
haar huisje schoon en brengen eten mee. Het is zo dankbaar om
te doen. Maria is altijd blij als we er zijn, en zelf voel ik me ook
wat minder alleen op zo’n moment.”

Zondag 9 april

22 FEB - 8 APRIL 2023

april

Paascollecte Kerk in Actie
Werelddiaconaat

Moldavië
Kerk helpt
kwetsbare mensen
Vanwege de grote armoede en
werkloosheid in Moldavië werken
veel inwoners in het buitenland.
Dat betekent dat veel kinderen
en ouderen alleen achterblijven.
Hoewel kerken maar weinig geld
en vrijwilligers hebben, willen ze
er voor deze kwetsbare kinderen
en ouderen zijn. Via Moldovan
Christian Aid (MCA) ondersteunt
Kerk in Actie kerkelijke gemeenten
bij diaconale initiatieven en
traint jongeren zodat zij ouderen
kunnen helpen. Dit werkt aan
twee kanten: zo zijn jong én oud
wat minder alleen!

Meer lezen
kerkinactie.nl/diaconaatmoldavie
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Zondag 7 mei

mei

Op 5 mei vierden wij
bevrijdingsdag. Niet iedereen
leeft in vrijheid. We leven mee
met mensen die lijden onder
de gevolgen van oorlog en
collecteren voor Oekraïne.

Collecte Kerk in Actie
Noodhulp

Oekraïne
Kerk voor de
samenleving
Door de jarenlange economische
crisis in Oekraïne hadden al veel
inwoners grote moeite om de
eindjes aan elkaar te knopen, maar
de grootschalige oorlog zette alles
op zijn kop. Kerken in Oekraïne
schieten te hulp en zijn een
toevluchtsoord voor ontheemden
en slachtoffers van de oorlog. Al
jaren stimuleert partnerorganisatie
UEP lokale kerken om sociale
initiatieven te ontplooien in hun
eigen dorp of stad. Dat werkt:
deze gemeenschappen maken
het verschil voor iedereen die hulp
nodig heeft.

Meer lezen
kerkinactie.nl/kerkoekraine
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Wat betekent dit project
voor Serhiy?
“Toen de oorlog uitbrak, was ik het liefst gaan meevechten,
maar een vriend bracht me op andere gedachten: bidden en
hulp bieden, dat zijn jouw wapens in de strijd. Jouw plaats
is hier. We richtten onze kerk in als noodhulpcentrum, en
ik vroeg mensen in de schuilkelders van Kiev wat ze het
meest nodig hadden. Via UEP kregen we voedselpakketten
en medicijnen om uit te delen aan iedereen in nood. In
compleet verwoeste wijken en dorpen in de buurt hielpen
we overlevenden met luchtbedden, slaapmatten, voedsel,
kaarsen en gasbranders. De kerk heeft een cruciale rol in deze
onzekere tijd.”

Zondag 21 mei

Collecte Kerk in Actie
Binnenlands diaconaat

Collecte Protestantse Kerk
Missionair werk

Kerk-zijn
met en
voor elkaar

Kinderen en
ouders samen
op zoek naar
zingeving

Als kerken diaconaal betrokken
zijn op hun wijk, verandert er
niet alleen wat in de levens van
mensen in de knel, maar ook in
de geloofsgemeenschap zelf. Kerk
in Actie begeleidt en ondersteunt
kerken in heel Nederland bij
hun taak om van betekenis
te zijn in hun omgeving. Een
mooi voorbeeld is Assen. Door
het organiseren van diners en
workshops gaat het diaconale
initiatief ‘Assen bloeit’ armoede en
eenzaamheid te lijf, en groeit ook
de onderlinge verbinding.

Pioniersplekken - nieuwe
vormen van kerk-zijn binnen
de Protestantse Kerk - zoeken
aansluiting bij de leefwereld van
de bezoekers door het Evangelie
te delen op een manier die bij
hen past. Bij pioniersplek ‘Zin op
school’ in Waalwijk gaan kinderen
op de basisschool én hun ouders
op zoek naar zingeving vanuit het
Evangelie. In kliederklassen en
andere activiteiten komen allerlei
levensvragen aan de orde. De
Protestantse Kerk ondersteunt
het werk van deze nieuwe
kerkplekken.

Meer lezen
kerkinactie.nl/diaconaatnederland

Meer lezen
kerkinactie.nl/collecterooster
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mei

Zondag 14 mei

Zondag 28 mei

mei

Met Pinksteren vieren we dat
Gods goede nieuws de wereld
over ging en toegankelijk werd
in alle talen. Nog steeds trekken
mensen uit alle landen en van
alle leeftijden zich op aan die
eeuwenoude boodschap van
hoop, zoals in Egypte. Daarom is
Pinksteren een feest van hoop!

Pinkstercollecte
Kerk in Actie
Zending

Egypte
Bijbelcompetitie
stimuleert bijbellezen
Veel christelijke gezinnen in
Egypte hebben geen geld om
een Bijbel te kopen. Dankzij de
jaarlijkse bijbelcompetitie van
het Egyptisch Bijbelgenootschap
lezen tienduizenden kinderen
tóch bijbelverhalen. Elk kind krijgt
thuis een boekje met Bijbelse
vragen. De hele familie doet mee
om de vragen te beantwoorden.
De competitie wordt afgesloten
met een groot festival op
verschillende plekken in Egypte.
Kerken uit het hele land komen er
met hun kindergroepen naar toe.
Een feest van hoop!

Meer lezen
kerkinactie.nl/bijbelinegypte
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Wat betekent dit project
voor Miriam?
“De bijbelcompetitie is zo tof! Ik ben gelijk aan de slag gegaan
met het wedstrijdboekje en had na een week alle vragen over
Genesis gemaakt. Elk bijbelverhaal leerde me iets nieuws. Het
verhaal van Esau die zijn broer Jakob vergaf, is me het meest
bijgebleven. Ze huilden samen en maakten het weer goed.
Dat wil ik zelf ook doen bij mijn broertjes en zusjes, ook al
vind ik het soms lastig dat ze altijd aan mijn spullen zitten.
God is zo geduldig met ons en Hij geeft nooit op, net zoals Hij
dat ook niet met de mensen in Genesis deed.”

Zondag 2 juli

Collecte Kerk in Actie
Werelddiaconaat

Collecte Kerk in Actie
Werelddiaconaat

Colombia

Indonesië

Perspectief voor jonge
vluchtelingen uit Venezuela

Pastorale en
praktische hulp
voor migranten

Door de politieke en economische crisis in Venezuela
steken vluchtelingen uit dit land regelmatig de grens
met Colombia over, op zoek naar bestaanszekerheid.
Met name kinderen en jongeren zonder familie
zijn kwetsbaar voor (seksuele) uitbuiting. De
Colombiaanse organisatie Renacer geeft jongeren,
met steun van Kerk in Actie, voorlichting en
begeleidt hen, zodat ze niet in de handen van
mensenhandelaren vallen. De jongeren krijgen ook
een vakopleiding, zoals een koksopleiding, zodat ze
hun eigen inkomen kunnen verdienen.

De Indonesische provincie
Oost-Nusa Tenggara is een
van de armste gebieden van
Indonesië. Veel mensen die hier
wonen trekken naar andere
Indonesische provincies, of naar
het buitenland, zoals bijvoorbeeld
Maleisië. Sommige migranten
hebben niet de juiste papieren,
waardoor ze onbeschermd zijn en
makkelijk slachtoffer worden van
mensenhandel. De Timorese Kerk
(GMIT) geeft voorlichting over
veilige migratie, zet economische
projecten op zodat mensen
minder snel migreren en biedt
pastorale en praktische hulp aan
getraumatiseerde slachtoffers.

Meer lezen
kerkinactie.nl/vluchtelingcolombia

juli

Op 20 juni was het Wereldvluchtelingendag.
Wereldwijd zijn er zo’n 82 miljoen mensen
op de vlucht. Vandaag collecteren we voor
Venezolaanse vluchtelingen in Colombia.

juni

Zondag 25 juni

Meer lezen
kerkinactie.nl/migrantenindonesie
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Zondag 13 augustus

Collecte Kerk in Actie
zomerzending

Ghana

augustus

Een sterke kerk
op een kwetsbare plek
Ghana is een overwegend
christelijk land, maar in het
noorden vormen christenen
een minderheid. Daarom is het
belangrijk dat de kerk hier goede
leiders heeft, die niet alleen veel
bijbelkennis hebben, maar ook
investeren in contacten met
moslims. Het opleidingscentrum
van de Presbyteriaanse Kerk leidt
voorgangers, kerkelijk werkers
en jeugdleiders hiervoor op.
Daarnaast worden jongeren
opgeleid voor een praktisch vak
en leren analfabeten lezen en
schrijven.

Meer lezen
kerkinactie.nl/kerknoordghana
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Wat betekent dit project
voor Monica?
“Drie jaar geleden zijn we een nieuwe kerk gestart in Tamale,
in het noorden van Ghana. In onze kerk komt maar één keer
per maand een predikant langs. De andere keren preken we
zelf. Ik geef les op een basisschool en zorg voor mijn gezin,
maar ik leid ook zondagse diensten. Die duren bij ons drie uur.
Twee jaar geleden ben ik met de training van de kerk gestart.
Ik leer van alles over het Oude en Nieuwe Testament, ethiek,
liturgie, bidden en de missie van de kerk. Dankzij de trainingen
voel ik me een stuk zekerder in mijn werk voor de kerk.”

Zondag 3 september

Zondag 10 september

Collecte Kerk in Actie
Werelddiaconaat

Collecte Protestantse Kerk
Kinderen en jongeren

Israël

Goed voorbereid
met jongeren op weg

Jongeren leren meer
over mensenrechten

Zijn jongeren de toekomst van de kerk? Nee, ze
zijn waardevol om wie ze nu zijn. Daarom is het
belangrijk om ervoor te zorgen dat ze zich thuis
voelen in de kerk en serieus worden genomen.
Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier
zorgvuldig mee omgaan aantrekkingskracht
hebben op kinderen en jongeren. Daarom heeft
de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk
seizoenspakketten gemaakt: een totaal jeugdseizoen
aan materiaal voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen,
uitgedacht in samenwerking met lokale gemeenten.

Meer lezen
kerkinactie.nl/jongerenisrael

Meer lezen
kerkinactie.nl/collecterooster

Het kerkelijke seizoen begint weer!
Allerlei activiteiten starten op. Vandaag
collecteren we voor het jeugdwerk van
de Protestantse Kerk.
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september

Jongeren in Israël hebben vaak
weinig kennis van de politieke
en historische realiteit van
hun land. Met een speciaal
onderwijsprogramma leert
mensenrechtenorganisatie
Rabbis for Human Rights jonge
Israëli’s - voor hun verplichte
diensttijd begint - meer over
mensenrechten en welke plek
deze in het jodendom hebben.
Ook zijn er ontmoetingen met
leeftijdsgenoten, zoals Palestijnse
jongeren uit de Westbank of
asielzoekers uit Afrika. Hierdoor
leren jonge studenten op
een nieuwe manier naar hun
landgenoten kijken.

Zondag 17 september

Zondag 24 september

september

Afgelopen week was het
Vredesweek. Daarom collecteren
we voor Syrië. Na de jarenlange
burgeroorlog heeft de kerk in dit
land onze hulp hard nodig bij de
wederopbouw.

Collecte Kerk in Actie
Werelddiaconaat

vredeswerkcollecte
Kerk in Actie
Zending

Myanmar

Syrië

Jonge mensen
verbeteren hun
landbouwproductie

Kerk als plek
van hoop en herstel

In het Zuidoost-Aziatische land
Myanmar helpt Kerk in Actie
kwetsbare groepen om op eigen
benen te staan. In 10 dorpen
verwerken jonge moeders,
jongeren tussen de 18 en 35 jaar
en slachtoffers van de gewapende
conflicten landbouwgewassen
tot consumentenproducten.
Ze verbouwen pinda’s om tot
olie te verwerken, of gember
om te drogen en te verkopen.
Hierdoor groeit hun inkomen
en kunnen zij een menswaardig
bestaan opbouwen. Kerk in Actie
ondersteunt hen met trainingen
en kleinschalige leningen.

Door de jarenlange burgeroorlog
in Syrië zijn veel religieuze
gebouwen verwoest. Voor
mensen in Syrië is het
voortbestaan van de kerk van
cruciaal belang voor de stabiliteit
in het land. De kerk is hier letterlijk
en figuurlijk het middelpunt van
de samenleving. Als zij weer
is opgebouwd, kan ze haar
onmisbare taak weer oppakken.
Met een speciaal herstelfonds
helpt Kerk in Actie kerken in Syrië
op te bouwen. Herstel van de kerk
betekent hoop voor de toekomst!

Meer lezen
kerkinactie.nl/landbouwmyanmar

Meer lezen
kerkinactie.nl/kerkensyrie
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september

Wat betekent dit project
voor Pamela?
“De oorlog verwoestte niet alleen mijn huis, maar ook ons
kerkgebouw. Dat had een enorme impact op ons. De vieringen,
de zondagsschool: alles waar ik zo graag naartoe ging, was er
niet meer. Het is van levensbelang dat onze kerk wordt hersteld.
Een levende kerkgemeenschap levert een positieve bijdrage
aan de hele samenleving. Het leven is er hier niet makkelijker op
geworden, er is een tekort aan alles. Positief blijven is moeilijk,
maar mijn geloof geeft me moed. God heeft me al die tijd
bewaard, Hij zal ons ook nu de kracht geven om onze stad en
ons leven te herbouwen.”
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Zondag 1 oktober

Zondag 8 oktober

Israëlzondagcollecte Protestantse Kerk
Kerk & Israël

Collecte Protestantse Kerk
Missionair werk

Kerk en Israël:
onopgeefbaar
verbonden

Pioniersplek
brengt de
kerk naar de
mensen toe

oktober

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het
Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen
identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse
wortels van ons geloof en bevorderen we het
gesprek tussen joden en christenen. Ook staan we
op tegen antisemitisme. In Nederland rusten we
predikanten en gemeenten toe op het gebied van de
relatie met het volk Israël. In Israël steunen we onder
andere het werk van Nes Ammim, een internationale
christelijke gemeenschap.

De eerste zondag in oktober is Israëlzondag.
Hiermee geeft de Protestantse Kerk uiting
aan haar roeping tot onopgeefbare verbondenheid met Israël. Daarom collecteren we voor
de ontmoeting tussen de kerk en Israël.

Meer lezen
kerkinactie.nl/collecterooster
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In Nederland gaan steeds minder
mensen naar de kerk. Maar dat
betekent niet dat er geen behoefte
is aan zingeving. Kerken spelen
hierop in met pioniersplekken, een
nieuwe vorm van kerk-zijn. Zoals
bijvoorbeeld pioniersplek LUX in
Den Haag, waar twintigers en
dertigers met elkaar in ontspannen
sfeer belangrijke levensvragen
bespreken. De afgelopen 10 jaar
ontstonden zo’n 180 pioniersplekken
binnen de Protestantse Kerk.
Ze vormen nieuwe christelijke
geloofsgemeenschappen voor
diverse doelgroepen die nu niet
kerkelijk betrokken zijn.
Meer lezen
kerkinactie.nl/collecterooster

zondag 22 oktober

Op 16 oktober was het
Wereldvoedseldag. Daarom
collecteren we voor een
voedselprogramma op het
Indonesische eiland Papoea.

Collecte Kerk in Actie
Werelddiaconaat

Indonesië
Sterke vrouwen
in de kerk

Meer lezen
kerkinactie.nl/vrouwenindonesie

Wat betekent dit project
voor Sine?

oktober

De lokale kerkgemeenschappen
op Papoea, Indonesië, spelen een
belangrijke rol in de samenleving,
vooral in de vaak afgelegen
gebieden waar onderwijs
en gezondheidszorg slecht
functioneren. Veel vrouwen
nemen sociale en pastorale
taken op zich. Kerk in Actie
ondersteunt de kerk op Papoea
in het toerusten van vrouwen
voor deze taken. Zij kunnen een
diaconale of maatschappelijke
training, een alfabetiseringscursus
of naailes volgen. Ook geeft
de kerk vrouwen via een
voedingsprogramma voorlichting
over gezonde voeding.

Sine geeft voedingsvoorlichting in Ubahak, het gebied waar
ze woont. Dit gebied ligt hoog in de bergen van Papoea, ver
afgelegen van de bewoonde wereld. Het is alleen bereikbaar
per vliegtuig en twee dagen lopen. De grond is er vruchtbaar
en de oogsten zijn goed. Toch is de voedingssituatie zorgelijk
doordat mensen te eenzijdig eten. Sine leert hen gevarieerder
te eten, bijvoorbeeld door naast aardappelen of rijst meer
groenten te eten. Ze kan dit doen dankzij een training van de
kerk. Ze volgde hier bijbelstudies en naai- en kooklessen. Wat
ze heeft geleerd, geeft ze weer door aan andere vrouwen.
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november

Woensdag 1 november

Zondag 5 november

Dankdagcollecte
Kerk in Actie
Zending

Collecte Kerk in Actie
najaarszending

Rwanda

Colombia

Met zusters werken
aan gezond eten

Sociaal bewogen
predikanten opleiden

In het dichtbevolkte Rwanda leeft
70 procent van de inwoners van
landbouw. Maar door gebrek
aan grond kunnen veel mensen
lastig rondkomen. Eén gewas
verbouwen is niet genoeg om
een gezin te voeden. Rwandese
diaconessen trainen elk jaar
150 boeren en boerinnen op
hun demonstratieboerderij. Ze
leren hen veeteelt en groenten
en fruit verbouwen met betere
landbouwtechnieken. Na de
training begeleiden ze de boeren
in hun eigen dorp. Steeds meer
ouders kunnen hun kinderen
hierdoor gezonde voeding geven.

Het jarenlange gewapende conflict
in Colombia heeft miljoenen
mensen getraumatiseerd en
verjaagd van hun vertrouwde plek.
In deze context moeten predikanten
hun werk doen. Wat betekent dit
voor hun pastorale en diaconale
taak? In 2022 is Jeannet Bierman
namens Kerk in Actie uitgezonden
als docent praktische theologie.
Met haar studenten onderzoekt
ze wat er leeft in samenleving én
kerk. Ze rust deze toekomstige
predikanten toe om straks met
hun gemeenteleden om te zien
naar anderen.

Meer lezen
kerkinactie.nl/zustersrwanda

Meer lezen
kerkinactie.nl/blogbierman
kerkinactie.nl/socialekerkcolombia
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zondag 12 november

Collecte Kerk in Actie
Werelddiaconaat

Libanon
Kansen voor jongeren
in achterstandswijk

Meer lezen
kerkinactie.nl/jongerenlibanon

Wat betekent dit project
voor Zayn?
“Na onze vlucht uit Syrië woon ik met mijn familie in een
kleine flat in Bourj Hammoud. Mijn vader maakt lange
dagen als metselaar. Ik kan hier naar school, maar sommige
vakken zijn best lastig voor me. Gelukkig krijg ik in het
Manaracentrum bijles in wiskunde. Ik vind het zo fijn in het
centrum! Het is er altijd gezellig en de jongerenwerkers
zijn als vrienden voor me. Ik kan met al mijn vragen bij hen
terecht. Ook de bijbelstudies sla ik liever niet over. Het is mijn
droom om later politieagent te worden, maar ook dokter of
voetbalster zie ik wel zitten!”

november

In Bourj Hammoud, een
overbevolkte en arme wijk in
Beiroet, zijn de problemen niet
te overzien. Gebrek aan goed
onderwijs, werkloosheid en
geweld ontnemen jongeren
die er wonen elk perspectief
op een betere toekomst. Kerk
in Actie steunt het werk van
jongerencentrum Manara in
Beiroet. Kwetsbare tieners
krijgen er huiswerkbegeleiding,
examentraining, psychosociale
hulp en vaktrainingen. Daarnaast
kunnen ze elkaar in ontspannen
sfeer ontmoeten tijdens een
partijtje tafelvoetbal of airhockey.

29

november
december

Zondag 26 november

Zondag 3 december

Collecte Protestantse Kerk
Pastoraat

Adventscollecte Kerk in Actie
kinderen in de knel

Met het oog
op het einde

Oeganda

Pastoraat is iemand op zo’n manier zorg en
aandacht geven dat hij of zij iets ervaart van van
geloof, hoop en liefde. Juist voor mensen die niet
(meer) naar de kerk kunnen komen, is pastoraat
belangrijk. De Protestantse Kerk ondersteunt
allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk, zoals
bijvoorbeeld verpleeghuispastoraat. Voor mensen in
verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een
belangrijk thema. Een luisterend oor, en de juiste
woorden van troost en bemoediging zijn op deze
plek onmisbaar.

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden
kinderen op straat. Veel van hen zijn weggevlucht van
beroerde omstandigheden thuis. Ze gaan niet naar
school en lopen risico op uitbuiting. Kerk in Actie
werkt samen met drie Oegandese organisaties die
deze kinderen opvangen en herenigen met familie in
hun geboortedorp. Ze zorgen dat de kinderen daar
weer naar school gaan of een vak kunnen leren. Ook
doen ze er alles aan om te voorkomen dat nieuwe
kinderen naar de stad trekken.

Vandaag is het Eeuwigheidszondag. Daarom
collecteren we voor pastoraat waarbij er
aandacht is voor mensen voor wie de eindigheid
van het leven een belangrijk thema is.

Meer lezen
kerkinactie.nl/collecterooster

30

Nieuwe kansen
voor straatkinderen

Dit is de eerste zondag van de kerstcampagne
van Kerk in Actie. De komende weken, tot
aan Kerst, collecteren we elke week voor
kinderen op de vlucht.

Meer lezen
kerkinactie.nl/straatkinderenoeganda

Zondag 10 december

Zondag 17 december

Adventscollecte Kerk in Actie
kinderen in de knel

adventscollecte Kerk in Actie
binnenlands diaconaat

Myanmar

Hulp en perspectief
voor mensen zonder
papieren

Ontheemde kinderen op weg
naar een toekomst

Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000
migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen
zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte
asielprocedure in Nederland gebleven, omdat ze
niet meer terug kunnen. Mensen zonder papieren
in Nederland mogen niet werken en hebben geen
recht op sociale voorzieningen. Onder hen zijn ook
minderjarigen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke
initiatieven die ongedocumenteerden helpen met
advies en scholing, zodat ze nieuwe perspectieven
krijgen.

Meer lezen
kerkinactie.nl/kinderenmyanmar

Meer lezen
kerkinactie.nl/hulpongedocumenteerden

december

Door de langdurige conflicten in Myanmar zijn veel
inwoners van dit Zuidoost-Aziatische land de grens
met Thailand over gevlucht. In het grensgebied
worden kwetsbare kinderen en jongeren opgevangen
en krijgen ze verzorging en scholing. Kinderen zonder
identiteitsdocumenten krijgen een geboortebewijs:
zonder registratie bestaat een kind feitelijk niet, heeft
het geen rechten en zijn de risico's op uitbuiting en
misbruik groter. Kinderen worden bewust gemaakt
van hun (mensen)rechten en zijn zo op de toekomst
voorbereid.
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december

Zondag 24 december

Maandag 25 december

Adventscollecte Protestantse Kerk
Kinderen en jongeren

kerstcollecte Kerk in Actie
Kinderen in de knel

Inleven in het
kerstverhaal

In actie voor
kinderen in de knel

Jozelf, Maria, de herbergier, de herders, de wijzen…
Het kerstverhaal kent talloze personages, die elk
op hun eigen manier, met hun eigen gedachten
en gevoelens, in het verhaal zitten. Met de
KerstChallenge, een spel van de jeugdwerkorganisatie
van de Protestantse Kerk, kruipen jongeren in de
huid van deze personages. Maar liefst zesduizend
jongeren doen hier elk jaar aan mee en ontdekken
zo meer over de Bijbel. Er is ook altijd een diaconaal
thema in het spel verweven.

Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling…
Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in
een onveilige, hartverscheurende situatie, dichtbij en
ver weg. Kerk in Actie gunt hen een beter leven, en
komt voor hen op. Juist met Kerst verdienen deze
kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe
daarom mee met de jaarlijkse kerstcollecte van Kerk
in Actie. In de loop van 2023 maken we bekend welk
kinderproject het meest urgent is en ons kerstproject
wordt.

Meer lezen
kerkinactie.nl/collecterooster

Meer lezen
kerkinactie.nl/kerst
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Collecteren tijdens een speciale viering
Samen gemeente zijn is lief en leed met elkaar delen. Als plaatselijke kerk vieren we dat er
een kind wordt gedoopt, dat jongeren belijdenis doen of dat scholieren hun diploma halen.
Op dit soort momenten is het mooi om ook uitdrukking te geven aan onze betrokkenheid bij
mensen dichtbij of ver weg, die vaak onder andere omstandigheden leven.
Hieronder vind je een overzicht van collectesuggesties voor bijzondere momenten in het jaar.
Op kerkinactie.nl/collecte staat van elk project meer informatie.
Collectemoment

Collectesuggestie

Doopdienst

Kerk in Actie
Indonesië - Een betere toekomst voor straatkinderen

Overstapdienst

Protestantse Kerk/kinderen en jongeren
Kerk als thuisplek voor kinderen

Belijdenisdienst

Kerk in Actie
Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening

Stille Week/ Vesperdiensten

Aansluiten bij een van de projecten uit de 40dagentijdcampagne van
Kerk in Actie

Hemelvaart

Kerk in Actie
Golfstaten - De kracht van bijbelverhalen

Hervormingsdag

Kerk in Actie
Egypte - Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen

Moederdag

Kerk in Actie
Zambia - Maatjes voor gezinnen zonder ouders

Examenuitslagen

Kerk in Actie
Colombia - Perspectief voor jonge vluchtelingen uit Venezuela

Vaderdag

Kerk in Actie
Colombia - Onderwijs voor werkende kinderen

Zomervakantie

Kerk in Actie
Actie Vakantietas

Wereldarmoededag

Kerk in Actie
Moldavië - Kerk helpt kwetsbare mensen

Dag afschaffing slavernij

Kerk in Actie
Ghana - Geen kindslaven in de visserij

Wereldaidsdag

Kerk in Actie
Rwanda - Opvang en scholing van kwetsbare kinderen
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Om geld vragen is je droom delen

‘Ik geloof in
wat ik u vraag’

34

Het kan soms ongemakkelijk voelen: vragen om
geld. Maar als je jouw droom en missie deelt en
anderen uitnodigt om mee te doen, draai je het
om. Dan vraag je niet, maar geef je iets en kom
je dichter bij elkaar.

‘Jaag de liefde na.’ Zo begint Henri Nouwen zijn boek
Spiritualiteit van fondsenwerving. Een nogal opmerkelijke
titel, want wat heeft spiritualiteit met fondsenwerving te
maken? Fondsen werven is toch eigenlijk iets plats, een
soort noodzakelijk kwaad? Hoe kan dat spiritueel zijn?

Relatie
Nee, zegt Henri Nouwen, fondsenwerving is geen bedelarij.
"Het is een vorm van dienstbaarheid, een manier om onze
visie te delen en anderen gelegenheid te geven om aan
onze missie deel te nemen." Anders gezegd: fondsen
werven is jouw droom delen met anderen en ze uitnodigen
om mee te doen. Het is niet iets vragen, maar iets geven.
Het is een relatie beginnen waardoor je dichter tot
elkaar komt. Je verandert er allebei van: de gever en de
ontvanger. Natuurlijk moet het wel ergens over gaan,
uit een bron komen. En die bron hebben we: het evangelie.
De basis is dat we bij elkaar horen omdat Jezus ons bij
elkaar heeft gebracht. Samen werken we aan de totstand
koming van het Koninkrijk van vrede en gerechtigheid,
in het geloof dat God wil dat mensen heel zijn.

Jezelf laten zien
Als Protestantse Kerk in Nederland en Kerk in Actie
mogen we zeggen: we hebben een fantastische visie.
Geïnspireerd door Jezus Christus willen we delen van
wat ons is gegeven om in Nederland en wereldwijd
mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.
En we nodigen jou uit om mee te doen en daarbij iets
van jezelf te investeren: je energie, je gebed en je geld.
Zo’n benadering vraagt iets van de fondsenwerver.
Het daagt uit om niet beschaamd te vragen om iets te
geven, maar om vrijmoedig je droom, je verlangen uit
te spreken en de ander te gunnen aan die droom deel
te nemen. Vragen om geld, zegt Nouwen, betekent
dat we een nieuwe verbondenheid aanbieden, een
nieuwe manier van erbij horen. We hebben iets te
bieden: vriendschap, gebed, vrede, liefde, trouw en
dienstbaarheid aan mensen in nood. Het daagt uit om
onszelf te laten zien. Om te zeggen: “Ik geloof in wat ik
u vraag. Hier sta ik voor. Hier ben ik, ik en mijn verlangen
om deel te nemen aan de opdracht uit de Bijbel om om
te zien naar de naaste.”
Naar een artikel uit Diakonia (2019) van Elise Kant
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Collecteopbrengsten overmaken
De meest eenvoudige manier om collecteopbrengsten over te maken is via collecten.pkn.nl (dus zonder
www!). Op deze website kan de penningmeester per collecte de afdracht regelen. Uiteraard kan dit ook via
bankoverschrijvingen. Hieronder vind je daarvoor de benodigde gegevens. Hartelijk dank!
Datum

Collectedoel

Naam en IBAN

Onder vermelding van

15-01-2023

Collecte Protestantse Kerk
Ondersteuning gemeenten

Protestantse Kerk
NL 10 ABNA 0444 444 777

Collecte Ondersteuning gemeenten januari

22-01-2023

Protestantse Kerk
Missionair werk

Protestantse Kerk
NL 10 ABNA 0444 444 777

Collecte Missionair werk januari

29-01-2023

Protestantse Kerk
Kinderen en jongeren

Jeugdwerk Protestantse Kerk
NL 52 ABNA 0414 141 415

Collecte Kinderen en jongeren januari

05-02-2023

Kerk in Actie
Werelddiaconaat

Kerk in Actie
NL 89 ABNA 0457 457 457

Collecte Werelddiaconaat februari

12-02-2023

Kerk in Actie
Noodhulp

Kerk in Actie
NL 89 ABNA 0457 457 457

Collecte Noodhulp februari

26-02-2023

Kerk in actie
Zending

Kerk in Actie
NL 89 ABNA 0457 457 457

40dagentijdcollecte februari

05-03-2023

Kerk in Actie
Zending

Kerk in Actie
NL 89 ABNA 0457 457 457

Collecte Voorjaarszending

08-03-2023

Kerk in Actie
Werelddiaconaat

Kerk in Actie
NL 89 ABNA 0457 457 457

Collecte Biddag

12-03-2023

Kerk in Actie
Binnenlands diaconaat

Kerk in Actie
NL 89 ABNA 0457 457 457

Collecte Diaconaat maart

19-03-2023

Protestantse Kerk
Missionair werk

Protestantse Kerk
NL 10 ABNA 0444 444 777

Collecte Missionair werk maart

26-03-2023

Kerk in Actie
Werelddiaconaat

Kerk in Actie
NL 89 ABNA 0457 457 457

40dagentijdcollecte maart

02-04-2023

Protestantse Kerk
Kinderen en jongeren

Jeugdwerk Protestantse Kerk
NL 52 ABNA 0414 141 415

Collecte Kinderen en jongeren Palmpasen

09-04-2023

Kerk in Actie
Werelddiaconaat

Kerk in Actie
NL 89 ABNA 0457 457 457

Collecte Werelddiaconaat Pasen

07-05-2023

Kerk in Actie
Noodhulp

Kerk in Actie
NL 89 ABNA 0457 457 457

Collecte Noodhulp mei

14-05-2023

Kerk in Actie
Binnenlands diaconaat

Kerk in Actie
NL 89 ABNA 0457 457 457

Collecte Diaconaat mei

21-05-2023

Protestantse Kerk
Missioniar werk

Protestantse Kerk
NL 10 ABNA 0444 444 777

Collecte Missionair werk mei

28-05-2023

Kerk in Actie
Zending

Kerk in Actie
NL 89 ABNA 0457 457 457

Collecte Pinksterzending

25-06-2023

Kerk in Actie
Werelddiaconaat

Kerk in Actie
NL 89 ABNA 0457 457 457

Collecte Werelddiaconaat juni
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Datum

Collectedoel

Naam en IBAN

Onder vermelding van

02-07-2023

Kerk in Actie
Werelddiaconaat

Kerk in Actie
NL 89 ABNA 0457 457 457

Collecte Wereldddiaconaat juli

13-08-2023

Kerk in Actie
Zending

Kerk in Actie
NL 89 ABNA 0457 457 457

Collecte Zomerzending

03-09-2023

Kerk in Actie
Werelddiaconaat

Kerk in Actie
NL 89 ABNA 0457 457 457

Collecte Werelddiaconaat september 1

10-09-2023

Protestantse Kerk
Kinderen en jongeren

Jeugdwerk Protestantse Kerk
NL 52 ABNA 0414 141 415

Collecte Kinderen en jongeren september

17-09-2023

Kerk in Actie
Werelddiaconaat

Kerk in Actie
NL 89 ABNA 0457 457 457

Collecte Werelddiaconaat september 2

24-09-2023

Kerk in Actie
Zending

Kerk in Actie
NL 89 ABNA 0457 457 457

Collecte Vredeswerk

01-10-2023

Protestantse Kerk
Kerk & Israël

Protestantse Kerk
NL 10 ABNA 0444 444 777

Collecte Kerk & Israël

08-10-2023

Protestantse Kerk
Missionair werk

Protestantse Kerk
NL 10 ABNA 0444 444 777

Collecte Missionair werk oktober

22-10-2023

Kerk in Actie
Werelddiaconaat

Kerk in Actie
NL 89 ABNA 0457 457 457

Collecte Werelddiaconaat oktober

01-11-2023

Kerk in Actie
Zending

Kerk in Actie
NL 89 ABNA 0457 457 457

Collecte Dankdag

05-11-2023

Kerk in Actie
Zending

Kerk in Actie
NL 89 ABNA 0457 457 457

Collecte Najaarszending

12-11-2023

Kerk in Actie
Werelddiaconaat

Kerk in Actie
NL 89 ABNA 0457 457 457

Collecte Werelddiaconaat november

26-11-2023

Protestantse Kerk

Protestantse Kerk
NL 10 ABNA 0444 444 777

Collecte Pastoraat

03-12-2023

Kerk in Actie
Kinderen in de knel

Kerk in Actie
NL 89 ABNA 0457 457 457

Collecte Advent

10-12-2023

Kerk in Actie
Kinderen in de knel

Kerk in Actie
NL 89 ABNA 0457 457 457

Collecte Kinderen in de knel december

17-12-2023

Kerk in Actie
Binnenlands diaconaat

Kerk in Actie
NL 89 ABNA 0457 457 457

Collecte Diaconaat december

24-12-2023

Protestantse Kerk
Kinderen en jongeren

Jeugdwerk Protestantse Kerk
NL 52 ABNA 0414 141 415

Collecte Kinderen en jongeren december

25-12-2023

Kerk in Actie
Kinderen in de knel

Kerk in Actie
NL 89 ABNA 0457 457 457

Collecte Kerst Kinderen in de knel

Vragen, opmerkingen, suggesties? Neem contact op met jouw Kerk in Actieconsulent. Kijk op kerkinactie.nl/consulenten voor de contactgegevens.
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Collecterooster 2023
Protestantse Kerk
Postbus 8505
3503 RM Utrecht
(Bezoekadres: Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht)
T 030 880 18 80
E info@protestantsekerk.nl
I protestantsekerk.nl

Kerk in Actie
Postbus 456
3500 AL Utrecht
T 030 880 14 56
E info@kerkinactie.nl
I kerkinactie.nl
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