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Dit jaar herdenken we dat het protestantisme 500 jaar bestaat. Al vijf eeuwen 

lang een veelkleurige, dynamische en vernieuwende beweging van mensen 

die samen geloven, vieren en delen. We kijken dit jaar niet alleen terug, maar 

juist ook vooruit. Het protestantisme heeft de kerk en de wereld voortdurend 

veranderd. Hoe kunnen we als kerk nu - en in de toekomst - verandering blijven 

brengen in de wereld waarin we leven? Hoe kunnen we verschil maken voor 

slachtoffers van geweld, voor mensen die wanhopig moesten vluchten of voor 

kinderen die op straat leven? Er in Nederland zijn voor jongeren die opgroeien 

in een wereld vol onzekerheden of voor ouderen die op steeds minder onder-

steuning kunnen rekenen?

Heel concreet mogen we dat doen door te delen. Door er met gebed, meele-

ven, troost en financiële steun te zijn voor de ander. Als diaken, ZWO-commis-

sielid, kerkrentmeester, ouderling of predikant houdt u collecten om dit als kerk 

te kunnen doen en betrekt u uw gemeenteleden bij dit waardevolle kerken-

werk. Dankzij uw trouwe inzet en enthousiasme delen duizenden mensen in 

heel Nederland iedere zondag van wat hun gegeven is. Het is niet altijd eenvou-

dig om de collecten te organiseren. In dit collectekatern vindt u handvatten en 

praktische tips die u daarbij kunnen helpen. Juist dit jubileumjaar mogen we 

samen vieren dat we een wereldwijde gemeenschap van mensen zijn die delen 

van wat zij hebben gekregen. Of we nu veel of weinig kunnen delen, we ver-

trouwen erop dat God het zal zegenen. En dat het voldoende zal zijn voor velen.
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Boeren verdienen meer 
met biologische nootmuskaat

5 FEBRUARI

INDONESIË

COLLECTE KERK IN ACTIE (WERELDDIACONAAT)

In de 18e eeuw was nootmuskaat het zwarte goud voor de Indonesische provin-

cie Noord-Molukken. Tegenwoordig is de prijs van de specerij laag. Toch is er 

wereldwijd een grote vraag naar nootmuskaat van goede kwaliteit. Daarom traint 

partnerorganisatie IDH (Sustainable Trade Initiative) boeren om nootmuskaat op 

biologische wijze te verbouwen en deze te verwerken volgens internationale kwali-

teitsnormen. IDH helpt boeren ook zich in coöperaties te organiseren om hun noot-

muskaat gezamenlijk te exporteren. Door de verbeterde kwaliteit en de verkoop via 

coöperaties levert de nootmuskaat meer op. De ambitie is dat 5.000 boeren dankzij 

dit project voor eind 2017 een hoger inkomen hebben. 

www.kerkinactie.nl/nootmuskaatproject

Samen collecteren 
omdat we geloven in delen 
Samen zijn we de kerk in actie. We geloven dat we geroepen zijn om te delen in ge-

bed, in solidariteit en in gaven. Door te collecteren voor zending en (wereld)diaconaat 

maken we concreet dat we geloven in delen. 
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Voor uitgebreide informatie en materialen die beschikbaar zijn tijdens de 40dagentijd, 

houd de website www.kerkinactie.nl/40dagentijd in de gaten.

Sterk en dapper. Prachtige woorden. Maar wanneer ben je dat? Ben je sterk als je een school opricht 

in een sloppenwijk? Ben je dapper als je in een gammele boot de oversteek waagt naar een betere 

toekomst? Telt het ook als je van elke dag gewoon het beste probeert te maken?  De 40dagentijd 

is een bijzondere tijd. We bezinnen ons en denken na over hoe moedig en krachtig Jezus zijn 

lijdensweg volbracht uit liefde voor ons. Het brengt ons terug naar de essentie. Hoe sterk en dapper 

zijn wij zelf? Of hebben wij juist een sterke vrouw of dappere man nodig? Iemand die ons de weg 

wijst, begrip toont en liefde geeft. Om vol goede moed weer verder te gaan.

Sterk & Dapper
Deel als Jezus

Steun kinderen en jongeren in De Glind

5 MAART 40DAGENTIJDCOLLECTE KERK IN ACTIE 
(BINNENLANDS DIACONAAT)

In jeugddorp De Glind wonen ongeveer 150 uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Door 

allerlei problemen kunnen zij niet meer thuis wonen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mishan-

deling, verwaarlozing of verslavingsproblemen van de ouders, maar ook om lichamelijke 

en/of verstandelijke beperkingen of gedragsproblemen van de kinderen zelf. De Rudolph- 

stichting is eigenaar van grond en gebouwen in De Glind. De stichting zorgt voor verschil-

lende voorzieningen in het dorp zoals het zwembad, de kinderboerderij en het dorpscen-

trum. In dit dorpscentrum – Glindster – zijn veel naschoolse activiteiten. Kinderen en jonge-

ren komen er sporten, muziek maken of gezellig in de soos hangen. Ook zijn er horeca- en 

concertmogelijkheden. Via een leerwerktraject kunnen jongeren er praktijkervaring op doen 

in de horeca. Zo krijgen ze de kans die ze verdienen.

1 MAART – 15 APRIL 2017

www.kerkinactie.nl/40dagentijd

NEDERLAND
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Steun gezinnen in Guatemala

12 MAART

GUATEMALA

COLLECTE KERK IN ACTIE (VOORJAARSZENDINGSWEEK)

De burgeroorlog in Guatemala eindigde in 1996. Het zal echter generaties duren om de cultuur 

van geweld te overwinnen. Redpaz is een kleine doopsgezinde organisatie in Alta Verapaz. 

In deze provincie, waar de meerderheid van de bevolking inheems is, stimuleert zij lokale 

gemeenschappen om samen te werken. De mensen zijn arm en hebben daardoor vaak ruzie in 

het gezin of ondervinden problemen in de wijk met buren. Redpaz leert hen hoe je conflicten 

kunt oplossen door met elkaar in gesprek te gaan en elkaar te vergeven. Daarover nadenken, dat 

is sterk en dapper zijn. Albertina, deelneemster Redpaz: “Onze inspiratiebron is de Bijbel. God wil 

dat we een leven leiden in harmonie met onze familie, met onze buren, en dat we Zijn koninkrijk 

bouwen. In de gemeenschappen is daar al iets van zichtbaar. We worden minder snel boos, er is 

minder jaloezie en wrok.” Voor € 54,- kan een vrouw een jaar lang een training volgen.

Steun ouderen in Moldavië

19 MAART
40DAGENTIJDCOLLECTE KERK IN ACTIE 
(WERELDDIACONAAT)

In Moldavië zijn alleenstaande ouderen hard getroffen door de economische crisis. Velen 

kunnen met hun pensioen van € 20,- per maand onmogelijk rondkomen. De overheid 

biedt geen ondersteunende diensten en familie probeert te overleven in het buitenland. 

Ouderen worden aan hun lot overgelaten. Zij raken ondervoed, medicijnen zijn onbe-

taalbaar en vaak kunnen ze hun gas en licht niet betalen, waardoor ze ’s winters in de 

vrieskou zitten. Velen vereenzamen. De christelijke organisatie Bethania voorziet vanuit 

haar dagcentrum de meest kwetsbare ouderen van thuiszorg en een warme maaltijd. 

Dagelijks worden er 58 tafeltje-dekje maaltijden verspreid. Ook komen de ouderen samen 

in het dagcentrum voor gezamenlijke activiteiten. Ze ontvangen er warmte en liefde en 

zien samen sterk en dapper de toekomst tegemoet.

www.kerkinactie.nl/40dagentijd

www.kerkinactie.nl/40dagentijd

MOLDAVIË
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Steun mensen in de knel in Nederland

26 MAART COLLECTE KERK IN ACTIE (BINNENLANDS DIACONAAT)

De Pauluskerk is een begrip in Rotterdam. Dit diaconaal centrum is er voor mensen in de 

knel: mensen zonder papieren, daklozen en verslaafden. Maar het is meer. Het centrum 

wil ook een plek zijn waar kansarme en kansrijke Rotterdammers elkaar ontmoeten. 

Daartoe nodigt de bouw van de Pauluskerk - om zijn uiterlijk ‘De Diamant’ genoemd - uit. 

Beneden is een ‘kerkplein’ waar mensen elkaar onder ander in het restaurant kunnen 

ontmoeten. Om verhalen te delen en elkaar te ondersteunen. Daarover nadenken maakt 

je sterk en dapper. Op de eerste verdieping is er de inloop met gratis koffie en broodjes. 

De kerk is op de tweede verdieping. Op de verdiepingen drie en vier zijn er opvangplekken 

voor mensen die een tijdelijke overbrugging nodig hebben. Kortom: een diaconaal 

centrum dat leeft en bruist met tal van activiteiten voor en met mensen in de knel. 

Steun jongeren in Zuid-Afrika

2 APRIL
40DAGENTIJDCOLLECTE KERK IN ACTIE 
(WERELDDIACONAAT)

In de sloppenwijken van Zuid-Afrika is het leven hard. Jongeren worden negatief 

beïnvloed door misbruik, criminaliteit en de aanwezigheid van gangsters. In 

‘Vrygrond’, een sloppenwijk vlakbij Kaapstad, heeft de stichting Sozo een jeugdcafé 

geopend. Een veilige plek waar jongeren tussen de 16 en 25 jaar toegang krijgen 

tot internet en leren hoe ze online naar opleidingen of werk kunnen zoeken. Via 

het jeugdcafé zijn er ook stagemogelijkheden. Ook kunnen jongeren er workshops 

volgen, bijvoorbeeld over omgaan met werkloosheid of het slechte onderwijs. Het 

café wordt gerund door een echtpaar. Voor sommige jongeren fungeren zij als 

rolmodel. Zij leren de jongeren dat ze sterk en dapper zijn. Dat is belangrijk voor de 

beeldvorming van jongeren over volwassenen en hun eigen toekomst.

www.kerkinactie.nl/40dagentijd

www.kerkinactie.nl/40dagentijd

NEDERLAND

ZUID-AFRIKA
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Steun mensen met een handicap in Myanmar

9 APRIL

MYANMAR

PALMZONDAG: COLLECTE KERK IN ACTIE 

In Myanmar (Birma) hebben mensen die lichamelijk gehandicapt zijn nauwelijks 

toegang tot onderwijs, zorg en werk. Toch is meer dan vijftig procent van hen in 

principe in staat om te werken en in hun eigen levensonderhoud te voorzien. The 

Leprosy Mission International (TMLI) werkte oorspronkelijk voor leprapatiënten, 

maar zet zich nu ook breder in voor gehandicapten. TLMI stimuleert hen met vak-

onderwijs of microkredieten om een eigen bedrijfje te beginnen. TLMI probeert 

ook werkplekken te creëren bij grotere bedrijven en biedt medische zorg. Kin-

deren met een handicap krijgen fysiotherapie en logopedie, zodat zij later meer 

kansen hebben om aan de slag te komen.  Zo ondersteunt TLMI sterke vrouwen 

en dappere mannen die vechten voor een betere toekomst.

4 JUNI

NICARAGUA

PINKSTEREN: COLLECTE KERK IN ACTIE (ZENDING) 

www.kerkinactie.nl/40dagentijd

Kerkopbouw in afgelegen dorpen in Nicaragua

In de kleine, veelal katholieke geloofsgemeenschappen op het afgelegen Nicaraguaanse 

platteland komt maar twee keer per jaar een priester langs. Het eigenlijke werk in deze 

gemeenschappen wordt gedaan door leken. Zij hebben echter beperkte kennis van de 

Bijbel en theologie. Partnerorganisatie Teyocoyani leidt leken op voor het kerkenwerk. 

Teyocoyani bezoekt de gemeenschappen en geeft er een langere tijd meerdere trainin-

gen in kennis van de Bijbel en gemeenteopbouw. Dankzij deze werkwijze veranderen en 

groeien de gemeenten zichtbaar. Omdat veel gemeenschappen kampen met armoede, 

(land)conflicten en migratie leert Teyocoyani kerkleden ook hoe ze met conflicten kun-

nen omgaan en kunnen omzien naar elkaar en anderen in hun omgeving. In 2017 wil 

Teyocoyani in 40 gemeenten trainingen geven. Met deze collecte maakt u dit mogelijk.

www.kerkinactie.nl/kerknicaragua
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Hulp voor straatkinderen en hun ouders

11 JUNI

COLOMBIA

COLLECTE KERK IN ACTIE (WERELDDIACONAAT)

In de Colombiaanse stad Medellin leven duizenden kinderen op straat. Zij komen veelal 

uit gebroken gezinnen en zijn opgegroeid met armoede, geweld, verslavingen of drugs-

overlast. Veel straatkinderen hebben een laag zelfbeeld en geen toekomstperspectief. 

Zij lopen een groot risico te worden meegezogen in criminele activiteiten. Met sport en 

spel vergroot de Stichting Straatkinderen Medellin het zelfvertrouwen van straatkinde-

ren, en hun vertrouwen in anderen. Ook leren kinderen communiceren en 

conflicten oplossen. Daarnaast werkt de stichting aan het 

herstel of verbeteren van het contact met ouders. In 2017 

wil de stichting 450 straatkinderen helpen. Collecteert 

u mee om dit mogelijk te maken?

Terugkeerhuis voor uitgeprocedeerde asielzoekers

18 JUNI COLLECTE KERK IN ACTIE (BINNENLANDS DIACONAAT)

Stichting INLIA biedt praktische hulp en juridische en financiële 

ondersteuning aan dakloze asielzoekers en aan vreemdelingen die niet 

in Nederland mogen blijven. Daarnaast adviseert INLIA kerken hoe zij 

uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen helpen. Sinds 2009 heeft de 

stichting ook een Terugkeerhuis. Uitgeprocedeerde asielzoekers die geen 

recht meer hebben op voorzieningen kunnen hier terecht om zich voor 

te bereiden op terugkeer. INLIA helpt hen om alvast een netwerk in het 

land van herkomst op te bouwen en voorbereidingen te treffen voor 

huisvesting en werk. Voor de hulp die INLIA biedt is veel geld nodig. Uw 

steun via deze collecte is dan ook van groot belang. 

www.kerkinactie.nl/straatkinderencolombia

NEDERLAND

www.kerkinactie.nl/terugkeerhuis
Foto: Inhisimage
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Kinderen in Egypte leren via quiz meer over de Bijbel

13 AUGUSTUS

EGYPTE

COLLECTE KERK IN ACTIE (ZENDING)

Al jarenlang organiseert het Egyptisch Bijbelgenootschap via zondagsscholen een bijbel-

quiz voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Voor kinderen van christelijke ouders is het best lastig 

staande te blijven in Egypte. Daarom willen ze graag stevig in de schoenen staan als het 

om kennis van Bijbel en geloof gaat. Het quizprogramma helpt hen daarbij. Het is een 

groot succes: afgelopen jaar deden meer dan 100.000 kinderen mee. Zij bestudeerden het 

boek Handelingen en vulden de vragen in het quizboekje in. De 8.000 winnaars wonnen 

een prachtig geïllustreerd Nieuw Testament. Dit jaar wil het Bijbelgenootschap opnieuw 

zo’n competitie houden, nu met 150.000 kinderen en 12.000 prijswinnaars. Een quizboek-

je kost € 0,25,- per deelnemer, een Nieuw Testament voor de prijswinnaars € 4,-. 

Collecteer mee, zodat nog meer kinderen speels aan de slag kunnen met de Bijbel.

Zaaigoed en bijenkorf voor Zuid-Sudanese vrouwen 

15 OKTOBER

ZUID-SUDAN

WERELDVOEDSELDAG: 
COLLECTE KERK IN ACTIE (WERELDDIACONAAT)

In Zuid-Soedan lijden vrouwen zwaar onder het voortdurende geweld, en onder discriminatie 

en armoede. In vaak uitzichtloze omstandigheden moeten zij hun kinderen zien te voeden 

en te kleden. Zij doen dit vooral met kleinschalige landbouwactiviteiten. Partnerorganisatie 

ERP (Environmental Rehabilitation Program) ondersteunt de meest kwetsbare vrouwen 

met landbouwtraining en zaaigoed, zodat zij hun productie kunnen verhogen. Komend jaar 

wil ERP ook 100 vrouwen trainen in het houden van bijen en in het verwerken, verpakken 

en verkopen van honing. De vrouwen krijgen een eigen bijenkorf. De honing levert deze 

kwetsbare vrouwen een broodnodige aanvulling op het gezinsinkomen op. 

De ambitie van ERP is om de armoede van deze 100 vrouwen met 80% 

terug te dringen. Collecteer mee voor dit mooie project!

www.kerkinactie.nl/bijbelquizegypte

www.kerkinactie.nl/bijenproject
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Theologie studeren via internet

29 OKTOBER COLLECTE KERK IN ACTIE (HERVORMINGSDAG)

Dit jaar bestaat het protestantisme 500 jaar en vieren we vijf eeuwen hervorming en vernieuwing, in 

Nederland en wereldwijd. In de collecte staat het vernieuwende werk van het Open Theologisch Semi-

narie (OTS) in Pakistan centraal. OTS ontwikkelt materialen voor zondagscholen, godsdienstonderwijs, 

alpha-cursussen, discipelschapscursussen en zelfs voor een doctoraalstudie theologie. Deze materia-

len worden door zowel protestantse en katholieke als door pinkster- en Leger des Heilskerken ge-

bruikt. OTS maakt steeds meer gebruik van moderne (digitale) media. Veel cursussen zijn bijvoorbeeld 

beschikbaar via internet. Zo kunnen niet alleen studenten door het hele land dit materiaal gebruiken, 

maar ook moslims en hindoes die belangstelling hebben voor het christendom. Jaarlijks volgen meer 

dan 5.000 studenten een cursus. OTS speelt zo een belangrijke rol bij het opleiden en toerusten van 

christelijke leiders in een land waar christenen een kleine maar groeiende minderheid zijn. 

Theologie doceren in Hong Kong

5 NOVEMBER

CHINA

COLLECTE KERK IN ACTIE (NAJAARSZENDINGSWEEK)

Sinds augustus 2013 is Tjeerd de Boer door Kerk in Actie uitgezonden naar Hong Kong (China), 

samen met zijn vrouw Kathleen Ferrier. Tjeerd geeft les aan het Luthers Theologisch Seminarie 

in Hong Kong. Dit Seminarie leidt studenten op tot theologiedocent of predikant en rust daar-

naast leken toe. Momenteel studeren er ruim 560 studenten. Zij komen uit China en uit andere 

Aziatische landen als Cambodja, Myanmar, Laos en Indonesië, waar nauwelijks theologieonder-

wijs op niveau is. Door in Hong Kong een goede theologieopleiding aan te bieden hoeven deze 

studenten niet naar het westen en kunnen ze enigszins betaalbaar studeren binnen hun eigen 

Aziatische context. Zo geven Tjeerd en Kathleen samen het vak Kerk en maatschappij dat zij toe-

spitsen op de landen waar de studenten vandaan komen. Behalve les geven onderhoudt Tjeerd 

ook contacten met kerken en christenen in China en blogt hij daar regelmatig over.

1111

www.kerkinactie.nl/hervormingsdag

WERELDWIJD

www.kerkinactie.nl/hongkong

Foto: Johannes Odé
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www.kerkinactie.nl/kerst

Kwetsbare kinderen verdienen onze 
aandacht, juist met Kerst

25 DECEMBER COLLECTE KERK IN ACTIE (KINDEREN IN DE KNEL)

Geen mooi gedekte tafel, geen prachtig koor in de kerk, geen lieve opa en oma op bezoek: 

voor veel te veel kinderen is het met Kerst helemaal geen feest. Zij groeien op in armoede of 

oorlogsgeweld. Ze worden misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij onze 

bijzondere aandacht en steun. Doe daarom mee met de kerstcollecte, waarvan de op-

brengst bestemd is voor kinderprojecten! Welk project centraal staat in de collectematerialen, 

vindt u in de loop van 2017 op www.kerkinactie.nl/kerst.

Op de bres voor vluchtelingkinderen in Nederland 

12 NOVEMBER

NEDERLAND

COLLECTE KERK IN ACTIE (BINNENLANDS DIACONAAT)

Kinderen die opgroeien in een asielzoekerscentrum hebben geen eigen kamer, 

zien dagelijks verdrietige en gespannen volwassenen om zich heen, moeten 

regelmatig verhuizen en leven voortdurend in onzekerheid of ze mogen blijven. 

Zij hebben vaak traumatische dingen meegemaakt voor ze naar Nederland kwa-

men en krijgen in een asielzoekerscentrum nog eens veel te verwerken. Kerk in 

Actie staat samen met andere organisaties op de bres voor deze kinderen. Zo 

maakt Kerk in Actie vrolijke vakantieweken voor vluchtelingkinderen, recreatie-

ve en sportactiviteiten in asielzoekerscentra en individuele rechtshulp of juridi-

sche bijstand mogelijk. Collecteer mee, om het dagelijks leven van vluchteling-

kinderen kleur te geven en voor hun rechten op te komen. 

www.kerkinactie.nl/vluchtelingkinderen
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HANDIG:

Extra Kerk in Actie-materialen 

13

Handreiking met praktische tips voor collecten 

en acties 

Wilt u extra aandacht en steun vragen voor een collecte-

project? Organiseer dan eens een wervende actie! Houd 

bijvoorbeeld een schoenpoetsactie voor een project 

tegen kinderarbeid, of verkoop oogst uit de eigen tuin 

van gemeenteleden voor een landbouwproject. Op zoek 

naar inspirerende ideeën en praktische tips? Bestel dan 

de handreiking ‘Samen in actie; tips voor uw collecte of 

fondsenwervende actie’. Hierin vindt u zeer diverse actie-

suggesties. Bij iedere actie staat vermeld welke voorberei-

dingen en materialen nodig zijn. 

Bestel de gratis handreiking via 

www.protestantsekerk.nl/webwinkel.

Startpakket voor een thema

U kunt als gemeente ook een of meerdere jaren actief zijn 

rond één thema uit het werk van Kerk in Actie met daarin 

uitgelicht een aantal specifieke projecten. U heeft de keuze 

uit drie thema’s: Kinderen in de knel, Versterk de kerk en 

Op zoek naar veiligheid (voorheen bekend als Noodhulp).

Per thema is een uitgebreid startpakket beschikbaar met 

kant-en-klare actiematerialen, achtergrondinformatie en 

thematische actietips. Bovendien ontvangt u vier keer per 

jaar een digitale nieuwsbrief met nieuws over de projecten 

die u via dit thema steunt.  

Kijk snel op www.kerkinactie.nl/thema 

voor meer informatie!

Advies en steun voor uw eigen project  

In Nederland leveren veel mensen een actieve bijdrage 

aan de strijd tegen armoede, ongelijkheid en uitsluiting 

wereldwijd via kleinschalige ontwikkelingsprojecten. Ook 

veel kerkelijke gemeenten zijn direct betrokken bij ontwik-

kelingsprojecten. Kerk in Actie kan dergelijke initiatieven 

van kerken, scholen of stichtingen ondersteunen met 

bijvoorbeeld advies, trainingen en kennisuitwisseling. Kerk 

in Actie kan onder bepaalde voorwaarden ook financieel 

bijdragen aan uw project.  

Bestel de folder via

www.kerkinactie.nl/particulierinitiatief.

Advies van uw Kerk in Actie-

consulent

Wilt u advies op maat over de 

mogelijkheden om als gemeente 

voor langere tijd betrokken te zijn 

bij een specifiek project of thema? 

Neem dan contact op met uw 

Kerk in Actie-consulent (voorheen 

bekend als Kerk in Actie-gemeen-

teadviseur)! Deze consulent denkt 

graag met u mee en heeft boven-

dien de meest actuele informatie 

en actiematerialen beschikbaar. 

Kijk voor alle consulenten op 

www.kerkinactie.nl/consultenten.
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Samen maken we het werk 
van de kerk mogelijk 
Samen mogen we collecteren om het werk van de kerk mogelijk te maken. Met de 

collecteopbrengsten ontwikkelen we materialen voor kinder- en jeugdwerk, handrei-

kingen voor pastorale zorg en ondersteunen we het opzetten van nieuwe kerkelijke 

gemeenschappen. Collecteert u ook dit jaar weer mee? 

Samen werken aan oecumene

15 JANUARI ZONDAG VOOR DE EENHEID: COLLECTE OECUMENE

Oecumene behoort tot het hart van de Protestantse Kerk. Daarom neemt zij deel 

aan de Raad van Kerken in Nederland, waarin 16 verschillende kerken met elkaar 

samenwerken. Samen voeren zij de dialoog over belangrijke oecumenische thema’s, 

bijvoorbeeld over de beleving van eucharistie en avondmaal. Rond dit thema zijn 

materialen ontwikkeld voor gebruik in de plaatselijke gemeente. Daarnaast is de 

Raad actief bezig met actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Zij is een voor-

name spreekbuis vanuit de kerken naar overheid en samenleving. In 2016 startte 

de Raad een campagne ‘Hoop voor de kerk in Syrië en Irak’ om christenen in het 

Midden-Oosten en de vluchtelingen daar actief te steunen. Met deze collecte maakt 

u deze activiteiten van de Raad van Kerken mede mogelijk.  

www.protestantsekerk.nl/collecterooster

NEDERLAND

Illustratie: Annemarie van Ulden
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Catechese Make-over

22 JANUARI COLLECTE CATECHESE EN EDUCATIE

In de catechese leren jongeren te leven in navolging van Jezus Christus. Dat is zeker 

in deze tijd van groot belang. Helaas lijken veel oude vormen niet meer te werken. 

Catechesegroepen worden massaal opgedoekt. Gelukkig klinken er ook hoopvolle geluiden 

vanuit kerken die catechese opnieuw uitvinden. Zoals dat dorp waar elke week andere 

gemeenteleden hun huis gastvrij openstellen voor de catechesegroepen. Of die stad waar ze 

catechese koppelen aan families, zodat gezinnen elkaar ontmoeten en samen de betekenis 

van het geloof herontdekken. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, spoort deze 

inspirerende voorbeelden op, verfijnt ze en deelt ze met andere gemeenten. Ook helpt JOP 

gemeenten bij het plaatselijk vormgeven van catechese. Collecteer mee! Het goede nieuws 

van Jezus Christus mag immers niet verborgen blijven voor nieuwe generaties. 

Help de nieuwe kerk in Utrecht

29 JANUARI

NEDERLAND

COLLECTE MISSIONAIR WERK EN KERKGROEI

In Kanaleneiland in Utrecht, een wijk waar driekwart van de bevolking bestaat 

uit niet-westerse allochtonen, houdt De Haven, pioniersplek van de Protestantse 

Kerk, iedere zondagmiddag ‘koffiehuis’. Eens per maand is er een gratis 

‘havenmaaltijd’. Ds. Marius van Duijn: “We willen niet de wijk in de kerk 

brengen, maar kerk in de wijk zijn. Daarom komen we liever thuis bij elkaar dan 

in de kerk. Onze focus ligt op contact leggen met mensen. Sommigen helpen 

buren met boodschappen, geven taalcursussen of springen bij op een van de 

kinderclubs.” Deze collecte maakt pioniersplekken als De Haven, waar bevlogen 

mensen zoeken naar nieuwe vormen van christenzijn in hun eigen omgeving, 

mogelijk.
Illustratie: Annemarie van Ulden

 www.protestantsekerk.nl/collecterooster

NEDERLAND

www.protestantsekerk.nl/collecterooster Foto: Dio van Maaren
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Jongeren hebben recht op dit verhaal

16 APRIL

NEDERLAND

PASEN: COLLECTE JEUGDWERK

‘Met Pasen werd hij toch geboren in een kribbe, of wacht… ging Hij toen niet 

dood?’ ‘Dood is dood, hierna is het voorbij.’ Volgens Chantal, werkzaam bij JOP, 

Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, is dit hoe veel jongeren tegen Pasen 

aankijken. Chantal helpt kerken om de betekenis van Pasen opnieuw uit te leggen 

aan jongeren. Als catecheet weet ze hoe jongeren die niks weten van geloven op-

eens getriggerd kunnen worden door verhalen uit de Bijbel. Chantal: “Jongeren 

hebben het recht om de kracht van Pasen te ontdekken. Ze moeten horen dat er 

een God is die hen liefheeft en die er voor hen wil zijn.” Daar maken Chantal en 

JOP zich sterk voor! Helpt u mee? 

Muziek op maat

23 APRIL

WERELDWIJD

COLLECTE EREDIENST EN KERKMUZIEK (WERELDWIJD) 

Kleine gemeenten ondersteunen met vieren, ook als er niet altijd een predikant beschikbaar is. Dat 

is het doel van het project ‘Kringgemeenten’. Kringgemeenten zijn gemeenten die het aandurven 

om zelfstandig te blijven zonder een eigen predikant. Zij willen blijven vieren, leren, dienen en 

ontmoeten, verbonden met en verantwoordelijk voor de eigen leefomgeving. De Protestantse Kerk 

ondersteunt deze kringgemeenten onder meer met liturgie- en preekschetsen of met liederen om 

‘voorgangers’ – kringgemeenteleden die regelmatig voorgaan in de eredienst – te helpen bij de 

voorbereiding van dienst en verkondiging. Met deze collecte kunnen meer materialen ontwikkeld 

worden voor kringgemeenten. Ook steunen we met deze collecte organisaties in het buitenland die 

kerkmuziek ontwikkelen, bijvoorbeeld het Centro Kairos in Cuba, dat zich inzet voor vernieuwing van 

de liturgie en het maken van kerkmuziek met Cubaanse stijl en instrumenten.

www.jop.nl/collecte

www.protestantsekerk.nl/collecterooster
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Muziek op maat

Help de nieuwe kerk in Zwijndrecht

7 MEI

NEDERLAND

COLLECTE MISSIONAIR WERK EN KERKGROEI

In 2013 opende de burgerlijke gemeente Zwijndrecht Het Badhuis, een project van 

de Oude Kerk, de Stichting Welzijn Ouderen en het wijkplatform. Het Badhuis wil 

een huiskamer voor de wijk zijn, met activiteiten voor jong en oud. Vier ochtenden 

in de week is er ‘koffiehuis’, iedere woensdag een brunch en er zijn buurtmaaltijden. 

Peter Huijser is namens de Oude Kerk betrokken bij Het Badhuis, inmiddels ook 

pioniersplek van de Protestantse Kerk. “Wij organiseren elke zondagochtend een 

kinderbijbelclub en geven de Alpha-cursus waar deelnemers kennismaken met het 

christelijk geloof. Maar we maken ook deel uit van de andere activiteiten. We willen 

als kerk dienstbaar zijn aan de mensen in de wijk.” De collecte maakt pioniersplek-

ken als Het Badhuis, waar dienstbaarheid aan de wijk de boventoon voert, mogelijk.

2 JULI

NEDERLAND

COLLECTE JEUGDWERK 

www.protestantsekerk.nl/collecterooster

Geen afscheidsfeestjes meer

Enigszins verlegen staan ze vooraan in de kerk. De leiding van de kinder(neven)

dienst spreekt hen vriendelijk toe. Dat ze altijd zo leuk meededen. Dat ze nu 

een belangrijke stap nemen, naar de middelbare gaan. Dat ze … afscheid 

nemen. Voor je het weet markeert dit feestelijke moment opeens het grote 

gat tussen ‘erg betrokken zijn’ tot ‘het zou leuk zijn als we je nog eens zien’. 

In veel kerken komen kinderen nog regelmatig, maar tieners en jongeren veel 

minder. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, gaat ervoor om 100% 

van de kinderen betrokken te houden! JOP helpt plaatselijke kerken om geen 

afscheidsfeestjes meer te organiseren, hoogstens feestjes die een nieuw begin 

markeren. Help dit werk mogelijk maken!

www.jop.nl/collecte
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Help de nieuwe kerk in Noordwelle

3 SEPTEMBER COLLECTE MISSIONAIR WERK EN KERKGROEI

Vespers, maaltijden, wandelingen en retraitedagen vormen de ingrediënten van 

Kloosterwelle, een plek voor rust, inspiratie en zingeving rond de Corneliuskerk in 

Noordwelle (Zeeland), tevens pioniersplek van de Protestantse Kerk. “Hier kun je even 

loskomen van de wereld”, zegt Hanna Hoogerhuis, lid van het pioniersteam. Lange 

tijd was ze van de kerk verwijderd, maar ervaringen met kloosterbezoek brachten 

haar terug. “Het mystieke geeft me ruimte.” De wekelijkse vesper biedt veel stilte. 

“In het begin vond ik dat ongemakkelijk, maar ik ben er aan gehecht geraakt. Het laat 

me het goddelijke ervaren. Ik heb meer innerlijke rust gekregen.” De collecte maakt 

pioniersplekken als Kloosterwelle, waar het goddelijke kan worden ervaren én waar 

een band tussen mensen ontstaat, mogelijk.

www.protestantsekerk.nl/collecterooster

Foto Jan van de Lagemaat

NEDERLAND

Waar generaties elkaar ontmoeten

10 SEPTEMBER COLLECTE JEUGDWERK

“Had u echt geen eten in de oorlog?” “Merkte u iets van God in die jaren?” 

Zomaar wat vragen die jongeren in een klein dorp in het oosten van het 

land stelden aan een ouder gemeentelid. Wat ontstaan er mooie gesprekken 

als jong en oud in de kerk elkaar echt ontmoeten. En wat jammer dat deze 

waardevolle ontmoetingen juist in de kerk, de plek die hiervoor bij uitstek 

geschikt is, in de praktijk zo weinig voorkomen. JOP, Jeugdorganisatie van 

de Protestantse Kerk, gelooft in een kerk waar generaties niet zonder elkaar 

kunnen. Waar jong en oud elkaar ontmoeten vanuit het geloof dat ze elkaar 

keihard nodig hebben. Help ons zoveel mogelijk protestantse kerken te 

helpen dit daadwerkelijk te realiseren!

www.jop.nl/collecte

NEDERLAND
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Vrede is niet vanzelfsprekend

17 SEPTEMBER

WERELDWIJD

COLLECTE VREDESWERK

Verbondenheid concreet maken 

1 OKTOBER ISRAËLZONDAG: COLLECTE KERK EN ISRAËL

De kerk is ‘geworteld in het Joodse geloof’. In haar kerkorde belijdt de Protestantse 

Kerk dat de verbondenheid met het Joodse geloof het hart van ons geloof raakt. 

Als Kerk geven we in vieren, dienen en leren gestalte aan de liefde voor het volk 

Israël, bezinnen we ons op de relatie van de Kerk met Israël en bidden we voor het 

Joodse volk. Om plaatselijke gemeenten te inspireren de verbondenheid met Israël 

concreet te maken en deel te nemen aan het gesprek met en over Israël, ontwikkelt 

de Protestantse Kerk toerustingsmaterialen, vinden er landelijke ontmoetingsdagen 

plaats en verschijnt elk kwartaal het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg, dat 

theologische bezinning en informatie over activiteiten rond dit onderwerp 

combineert. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk. 

We leven in roerige tijden. Dagelijks zien we beelden van 

oorlog, pijn en wanhoop. Honderdduizenden mensen zijn 

op de vlucht. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen 

zijn, hen praktische hulp of een luisterend oor bieden. Ook 

ondersteunen we vredesactiviteiten in oorlogsgebieden en 

stellen we onrecht aan de kaak. Dat is hard nodig, want 

vrede is niet vanzelfsprekend. Werken aan vrede en veilig-

heid is urgenter dan ooit. In de Vredesweek vragen Kerk in 

Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun 

voor. Doet u mee?

www.protestantsekerk.nl/collecterooster

www.protestantsekerk.nl/collecterooster

ISRAËL

Foto: Rick Keus
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Help de nieuwe kerk in Drachten

3 DECEMBER COLLECTE MISSIONAIR WERK EN KERKGROEI

Pioniersplek Yours! in Drachten, verbonden met de protestantse wijkgemeente Oase, 

wil een plek zijn voor tieners én hun ouders. Jan-Willem ten Hove, een van de twee 

pioniers: “Het is van belang dat het geloof thuis voeding krijgt en gestimuleerd wordt.” 

Zoals in veel gemeenten haakten tieners af. “We zijn al eens begonnen met andere 

diensten, maar dat werkte niet. We doen het nu anders. Als je tieners wilt bereiken, 

moet je hen serieus nemen en een relatie met hen opbouwen.” Tieners ontmoeten 

elkaar tweewekelijks en bezoeken samen festivals of de EO-Jongerendag. “Voorop 

staat dat we niet ‘entertainen’. Tieners moeten vooral zelf actief worden.” De ouders 

lezen samen in één jaar de Bijbel en delen dingen via een Whatsapp-groep. De collecte 

maakt pioniersplekken als Yours!, waar leven en geloven gedeeld wordt, mogelijk.

www.protestantsekerk.nl/collecterooster

NEDERLAND

Daar zijn waar de schipper is

10 DECEMBER COLLECTE PASTORAAT

Samen met tientallen vrijwilligers vormen binnenvaartpredikanten ds. Dirk Meijvogel en ds. Louis 

Krüger het pastoraal team voor zo’n 450 binnenvaartschippers en hun families die varen op de 

West-Europese waterwegen. De vrijwilligers onderhouden veel contact met de predikanten om sig-

nalen uit de schipperswereld snel door te geven. De binnenvaartpredikanten willen daar zijn waar 

de schipper is: in crisissituaties, bij ziekte, financiële zorgen, maar ook bij vragen over geloofsop-

voeding en relatieproblematiek. Zij reizen soms behoorlijke afstanden. Ds. Dirk Meijvogel: “Schip-

pers zijn bijna altijd onderweg en hebben geen pastoraal vangnet. Wij hebben ze wel in het vizier. 

Als we bijvoorbeeld vernemen dat ergens een ongeluk is gebeurd, nemen we direct contact op.” 

Uw bijdrage aan de collecte maakt pastoraat mogelijk voor binnenvaartschippers en andere men-

sen die zich (min of meer gedwongen) buiten het bereik van een plaatselijke gemeente bevinden. 

www.protestantsekerk.nl/collecterooster

NEDERLAND
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Daar zijn waar de schipper is

Vragen en antwoorden

21

Waarom collecteren voor het werk van de Protestantse 

Kerk,  Kerk in Actie en JOP?

De dienstenorganisatie werkt voor en namens de plaatse-

lijke gemeenten. Kerk in Actie voert namens de gemeenten 

het zendings- en (wereld)diaconale werk uit. U als plaatse-

lijke gemeente bent mede-eigenaar!

Waarom een landelijk collecterooster?

Het landelijke collecterooster is de leidraad voor het 

opstellen van het plaatselijke collecterooster, waarbij er 

voldoende ruimte is om te collecteren voor eigen diaconale 

en kerkrentmeesterlijke doeleinden. Met een landelijk 

rooster dat door veel gemeenten gevolgd wordt, is het 

mogelijk om goede, ondersteunende materialen bij de 

collecten te maken, zoals bijvoorbeeld een collectefolder.

Op welke rekening kan een collecteopbrengst worden 

overgeschreven?

Via collecten.pkn.nl (zonder www) kan de penningmeester 

online per collecte de afdracht regelen. Uiteraard kan dit 

ook via bankoverschrijvingen. Op pagina 26 en 27 van dit 

katern vindt u alle gegevens hiervoor.

Is er nog andere ondersteuning mogelijk vanuit het 

dienstencentrum?

Ook in 2017 kan Kerk in Actie gemeenten helpen bij de 

geldwerving voor diaconale en zendingsdoeleinden en bij 

het opstellen van beleid voor het besteden van diaconaal 

geld. Ook meedenken bij het uitvoeren van diaconaal 

beleid zit in het aanbod van Kerk in Actie. Vanuit de 

Protestantse Kerk worden de kerkrentmeesters waar nodig 

bijgestaan. Interesse in diaconale ondersteuning? Neem 

contact op met Renate Barendregt, coördinator kerkelijke 

geldwerving, via r.barendregt@protestantsekerk.nl.

Zijn er ondersteunende materialen beschikbaar?

Voor alle Kerk in Actie-collecten en voor de 

collecten Oecumene, Eredienst en kerkmuziek, 

Vredeswerk en Kerk en Israël komen in 2017 een 

folder, PowerPointpresentatie, collecteafkondiging 

en liturgiesuggesties beschikbaar. Als de 

partnerorganisatie ertoe in staat is, biedt Kerk in Actie 

ook een korte film, een werkvorm voor kinderen of 

een gespreksleidraad aan. Alle informatie is digitaal 

beschikbaar via www.kerkinactie.nl/collecte en 

www.protestantsekerk.nl/collecterooster. 

Collectefolders zijn te bestellen via de webwinkel 

van de Protestantse Kerk. Iedere gemeente 

ontvangt hierover informatie in 

augustus/september.
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Tips voor uw collecte

Gebruik de collectematerialen

Breng uw collecte bij uw gemeenteleden onder de aan-

dacht met de speciaal daarvoor ontwikkelde collectema-

terialen. Kerk in Actie biedt bij iedere collecte een kant-en-

klare folder, collecteafkondiging, PowerPointpresentatie en 

soms een collectefilmpje aan. Ook voor enkele collecten 

voor het werk van de Protestantse Kerk zijn collectemate-

rialen beschikbaar, namelijk voor de collecten Oecumene, 

Eredienst en kerkmuziek, Vredeswerk, Kerk en Israël en 

Help de nieuwe kerk. 

Download of bestel deze materialen op 

www.protestantsekerk.nl/collecterooster. 

Gebruik de website en andere 

communicatiekanalen van uw gemeente

Bijna iedere gemeente heeft een eigen website 

of zelfs een app. Prachtige middelen om uw 

gemeenteleden te informeren. Kondig de collecte 

vooraf aan, bijvoorbeeld op basis van een inspirerend 

verhaal uit het project via kerkinactie.nl/projecten. 

Vermeld na afloop van de collecte op de site en in 

het kerkblad wat deze heeft opgebracht en bedank 

gemeenteleden voor hun gift. 

Gebruik de App Protestant 

De App Protestant biedt een gemeente de gelegenheid om eigen nieuwsberichten, agenda-items, 

contactgegevens en foto’s via smartphone en tablet onder handbereik van gemeenteleden te 

brengen. Bovendien is in de app landelijk nieuws van de Protestantse Kerk, Kerk in Actie 

en JOP te bekijken. Via de app bereikt u als gemeente een brede doelgroep van alle 

leeftijden. Voor jongeren maakt een smartphone en/of tablet met apps deel uit van 

de ‘standaarduitrusting’ en onder ouderen gebruikt al meer dan een derde een 

smartphone of tablet en dat aantal blijft stijgen. De app is een goede aanvulling 

op bestaande communicatiemiddelen van de gemeente, zoals het kerkblad en 

de website. Voor de gebruiker (zowel Android als IOS) is de app gratis te 

downloaden. 

Kijk voor meer informatie op 

www.protestantsekerk.nl/app.

Download de gratis 
App Protestant!
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De collecte net even anders

Met meerdere gemeenten samen voor één project

Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg, drie Brabantse 

Protestantse Gemeenten, werken samen om el-

kaar te ontlasten. Ze steunen ook samen een Kerk 

in Actie-project. “We willen zo efficiënt mogelijk 

samenwerken en juist op dit terrein is dat heel goed 

mogelijk. Je hoeft niet alle-

maal opnieuw het wiel uit te 

vinden,” aldus Aede Oostra, 

een van de drie stuurgroeple-

den die voor de samenwer-

king is gevormd.

De stuurgroep bedacht een 

mooie procedure voor de 

projectkeuze. Ze selecteerde 

drie Kerk in Actie-projecten 

waarover veel informatie 

beschikbaar is. Vervolgens 

konden mensen in iedere ge-

meente stemmen. De stemmen van de drie gemeen-

ten werden eerst bij elkaar gevoegd en pas 

daarna geteld. Dit om de gezamenlijkheid te 

benadrukken. Er werd gekozen voor het werk 

van Cards in India. De drie kerken hebben 

vervolgens een recordbedrag ingezameld - 

35 % meer dan de financiële doelstelling - en 

kregen bovendien bezoek van Yesu Ratnam, 

projectcoördinator van CARDS in India. De ge-

meenten zijn tevreden. “Meer betrokkenheid 

én hogere opbrengsten, dat is precies wat we 

wilden! “

Een uitgezonden medewerker via Skype in de kerk

Sinds 2015 is de Protestantse Gemeente Win-

sum-Obergum (Groningen) verbonden aan het 

thema Versterk de Kerk. De gemeente steunt in het 

bijzonder vrouwenorganisatie Cedepca in Guatema-

la, waar Martina Fraanje als uitgezonden medewer-

ker van Kerk in Actie lessen en workshops verzorgt 

over contextuele theologie. De gemeente Win-

sum-Obergum houdt actief contact met Martina. Er 

is meerdere keren geskypt, onder meer tijdens een 

kerkenraadsvergadering en een gemeenteavond. 

“Het was de eerste keer in de gemeente dat we met 

een uitgezonden medewerker hebben geskypt. Dan 

zie je haar via de beamer groot in beeld in de kerk. 

Je hebt rechtstreeks contact en mensen kunnen 

meteen vragen stellen. Geweldig!” aldus Ate Faber, 

voorzitter van de Taakgroep Diaconaat & ZWO.

Daarnaast gebruikt de gemeente het materiaal uit 

het startpakket van het thema Versterk de kerk. 

“We vertonen zowel de filmpjes als de PowerPoints 

en foto’s. Vaak voor de 

dienst, als het orgel speelt. 

De diaken van dienst laat 

via de kerkgroet en via de 

website weten waar de 

collecte voor is.” Dank-

zij dit materiaal en het 

contact met Martina is 

de betrokkenheid bij het 

werk van Cedepca sterk 

toegenomen. 

23
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Zoveel bereikt 
dankzij u! 

MOLDAVIË

Dankzij uw inzet en dankzij de bijdragen van uw 

gemeenteleden afgelopen jaar konden partner-

organisaties in binnen- en buitenland veel hulp 

bieden. Deze drie organisaties stonden eerder 

op het rooster. Lees hier wat zij mede dankzij de 

collecte konden doen!

KERSTCOLLECTE VOOR KWETSBARE 
KINDEREN IN MOLDAVIË

U bent een engel! 

‘De kinderen die in Moldavië in de kinderdagcentra komen, 

kunnen wel een teken van hoop gebruiken’, zo was te lezen in de 

uitingen rondom de kerstcampagne van Kerk in Actie van 2015. Concreet vroeg Kerk in Actie, 

naast een gift voor de kinderen van Moldavië, of er misschien mensen waren die een engel wilden breien 

voor de kinderen daar, als teken van hoop. Er is massaal gehoor gegeven aan deze oproep! Kerk in Actie 

ontving ruim 400 gebreide, gehaakte, genaaide en geknutselde engelen. Een deel van al die mooie, lieve 

en bijzondere engelen is per post verstuurd naar de partnerorganisaties Youth for Christ en Moldovan 

Christian Aid en daar verdeeld onder de kinderen. Ook tijdens de 50+ reis in maart 2016 werden engelen 

meegenomen en uitgedeeld. Met uiteraard gelukkige gezichten als gevolg. Hartelijk dank aan alle personen 

die een engel aanleverden en onze hartelijk dank aan de vele gemeenten die acties, collecten en gebeden 

hebben georganiseerd voor de kinderen van Moldavië.

Ghana

Indonesie

Moldavie

24 COLLECTEROOSTER 2017
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GHANA

COLLECTE WERELDDIACONAAT VOOR INDONESIË

‘We kunnen nu ook in het droge 
seizoen voedsel verbouwen’

In de collecte voor het werelddiaconaat op 7 februari 2016 stond Kerk in Actie-partner Trukajaya op Java, Indone-

sië, centraal. Veel kinderen op Java zijn ondervoed door eenzijdig voedsel, namelijk rijst. Trukajaya leert de boeren 

vooral lokale, traditionele gewassen te telen die veel gezonder zijn. Ook worden waterreservoirs en biogasinstallaties 

gebouwd. Vrijwilligers helpen gezinnen om het voedselpatroon te veranderen waardoor ondervoeding tegengegaan 

wordt. Mede dankzij alle bijdragen via deze collecte zijn in 4 dorpen waterreservoirs gebouwd, waardoor 274 

boeren meer water voor irrigatie hebben. Ook zijn irrigatiekanalen aangelegd, bijvoorbeeld in het dorp waar Solik-

hin dorpshoofd is. Er stroomt geen rivier door zijn dorp en zonder water kunnen boeren geen landbouw bedrijven. 

Inmiddels voert een 595 meter lang irrigatiekanaal permanent water naar de landbouwgrond van 60 boeren. Alle 

boeren hielpen bij de aanleg met materialen of met arbeid. Het bleek een lastige klus, die gelukkig voor het begin van 

het regenseizoen kon worden geklaard. “Door een betere irrigatie en watermanagement kunnen boeren zelfs in het 

lange droge seizoen lokale en traditionele gewassen verbouwen”, aldus dorpshoofd Solikhin.

40DAGENTIJDPROJECT GHANA

‘Dankzij het kariténotenproject is 
ons inkomen verdubbeld’

“Wij zijn de vrouwen van Fooshegu, een dorp vlak bij de stad Tamale in 

Noord-Ghana. De Presbyteriaanse Kerk van Ghana (PCG) is al lang actief in 

ons dorp.  We hebben net onze nieuwe productie-unit en opslagruimte voor 

kariténoten geopend. Dankzij de opslag en verwerking van de noten hebben 

veel vrouwen van onze coöperatie hun inkomen verdubbeld! Wie eerst 40 euro 

verdiende met het rapen van de noten, verdient nu 80 euro met het rapen en 

verwerken ervan. Dat verschil is precies goed om schoolgeld voor de kinderen 

te betalen. We zijn nog maar net begonnen met het zelf maken van karitéboter 

in onze nieuwe productie-unit en we zien nu al dat we het goed kunnen verko-

pen. Nogmaals: dank u wel! “

INDONESIË

25
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DATUM COLLECTEONDERWERP REKENINGNUMMER OMSCHRIJVING

15 januari Collecte Oecumene IBAN NL 10 ABNA 0444 444 777
Protestantse Kerk 

o.v.v. Collecte Oecumene

22 januari
Collecte Catechese en 

Educatie 
IBAN NL 10 ABNA 0444 444 777

Protestantse Kerk 

o.v.v. Collecte Catechese en Educatie

29 januari
Collecte Missionair Werk 

en Kerkgroei
IBAN NL 10 ABNA 0444 444 777

Protestantse Kerk 

o.v.v. Collecte Missionair Werk januari

5 februari
Collecte Kerk in Actie 

(Werelddiaconaat)
IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457

Kerk in Actie 

o.v.v. Collecte Werelddiaconaat februari

5 maart
40dagentijdcollecte 

Kerk in Actie 
IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457

Kerk in Actie 

o.v.v. 40dagentijdcollecte 5 maart

12 maart
Collecte Kerk in Actie 

(Voorjaarszendingsweek)
IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457

Kerk in Actie 

o.v.v. Voorjaarszendingsweek

19 maart
40dagentijdcollecte 

Kerk in Actie
IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457

Kerk in Actie 

o.v.v. 40dagentijdcollecte 19 maart

26 maart 
Collecte Kerk in Actie 

(Binnenlands diaconaat) 
IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457

Kerk in Actie 

o.v.v. Diaconaat Voorjaar

2 april
40dagentijdcollecte 

Kerk in Actie 
IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457

Kerk in Actie 

o.v.v. 40dagentijdcollecte 2 april

9 april
Palmzondag: 

Collecte Kerk in Actie
IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457

Kerk in Actie 

o.v.v. Collecte 40dagentijd Palmzondag

16 april Pasen: Collecte Jeugdwerk IBAN NL 52 ABNA 041 41 41 415
Jeugdwerk Protestantse Kerk 

o.v.v. JOP Paascollecte

23 april
Collecte Eredienst en 

Kerkmuziek wereldwijd
IBAN NL 10 ABNA 0444 444 777

Protestantse Kerk 

o.v.v. Collecte Eredienst en Kerkmuziek

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 bankafschrijvingen. 

Hieronder staan daarvoor de meest belangrijke gegevens. 
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7 mei
Collecte Missionair Werk 

en Kerkgroei
IBAN NL 10 ABNA 0444 444 777

Protestantse Kerk 

o.v.v. Collecte Missionair Werk mei

4 juni
Pinksteren: Collecte 

Kerk in Actie (Zending)
IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457

Kerk in Actie 

o.v.v. Pinksterzendingsweek

11 juni
Collecte Kerk in Actie 

(Werelddiaconaat)
IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457

Kerk in Actie 

o.v.v. Collecte Werelddiaconaat juni

18 juni
Collecte Kerk in Actie 

(Binnenlands diaconaat) 
IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457

Kerk in Actie 

o.v.v. Diaconaat Zomer

2 juli Collecte Jeugdwerk IBAN NL 52 ABNA 041 41 41 415
Jeugdwerk Protestantse Kerk 

o.v.v. Collecte JOP Zomer

13 augustus
Collecte Kerk in Actie 

(Zending)
IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457

Kerk in Actie 

o.v.v. Collecte Zomerzending

3 september
Collecte Missionair Werk 

en Kerkgroei
IBAN NL 10 ABNA 0444 444 777

Protestantse Kerk 

o.v.v. Collecte Missionair Werk Startzondag

10 september Collecte Jeugdwerk IBAN NL 52 ABNA 041 41 41 415
Jeugdwerk Protestantse Kerk 

o.v.v. Collecte JOP september

17 september Collecte Vredeswerk IBAN NL 10 ABNA 0444 444 777
Protestantse Kerk 

o.v.v. Collecte Vredeswerk

1 oktober
Israëlzondag: 

Collecte Kerk en Israël 
IBAN NL 10 ABNA 0444 444 777

Protestantse Kerk 

o.v.v. Collecte Kerk en Israël

15 oktober

Wereldvoedseldag: 

Collecte Kerk in Actie 

(Werelddiaconaat)

IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457
Kerk in Actie 

o.v.v. Collecte Werelddiaconaat oktober

29 oktober
Collecte Kerk in Actie 

(Hervormingsdag) 
IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457

Kerk in Actie  

o.v.v. Collecte Hervormingsdag

5 november
Collecte Kerk in Actie 

(Najaarszendingsweek)
IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457

Kerk in Actie 

o.v.v. Collecte Najaarszendingsweek

12 november
Collecte Kerk in Actie 

(Binnenlands diaconaat)
IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457

Kerk in Actie 

o.v.v. Collecte Diaconaat Najaar

3 december
Collecte Missionair Werk 

en Kerkgroei
IBAN NL 10 ABNA 0444 444 777

Protestantse Kerk 

o.v.v. Collecte Missionair Werk Advent

10 december Collecte Pastoraat IBAN NL 10 ABNA 0444 444 777
Protestantse Kerk 

o.v.v. Collecte Pastoraat

25 december 
Kerst: Collecte Kerk in 

Actie (Kinderen in de Knel)
IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457

Kerk in Actie 

o.v.v. Collecte Kinderen in de Knel 
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