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Geloof in wat u vraagt
Samen zijn we de kerk in actie, een wereldwijde 

gemeenschap van mensen die geloven in God en met 

elkaar delen van wat we ontvangen. Daar hoort ook 

geld bij. Sterker, voor kerkrentmeesters, diaconieën en 

zwo-commissies hier in nederland is geld inzamelen 

een belangrijke taak. Geld is nu eenmaal iets wat 

in ons deel van de wereld op veel plekken ruim 

voorhanden is, en daarom mogen we ervan delen.

Maar het kan soms zo ongemakkelijk voelen, vragen 

om geld. Laat u dan inspireren door Henri nouwen, 

de bekende priester, die zegt: “Fondsen werven is je  

droom delen en anderen uitnodigen om mee te doen.” 

Met andere woorden: als u gelooft in delen, neem 

anderen daarin dan vrijmoedig mee. nodig hen uit om 

zich óók in te zetten, te bidden en te geven. U vraagt 

het immers niet voor uzelf, maar voor de ander.

Als Protestantse Kerk, Kerk in Actie en Jong Protestant 

gelóven we in wat we vragen en we moedigen u aan om  

dat ook te doen. Met het Collecterooster 2021 kunt u 

daar handen en voeten aan geven, in afhankelijkheid van  

onze God, en juist dat zeggen we sinds de coronacrisis 

niet zomaar. Samen bidden we om zegen.

Veel dank voor uw betrokkenheid en inzet.

Jurjen de Groot
Algemeen directeur dienstenorganisatie  

Protestantse Kerk in nederland

Collecterooster 2021
∞  in het Collecterooster 2021 vindt u collectedoelen 

van de Protestantse Kerk, Kerk in Actie en Jong 

Protestant.

∞  Dit landelijke collecterooster kunt u gebruiken als 

leidraad bij het opstellen van uw plaatselijke rooster, 

waarbij er uiteraard ruimte is voor eigen doelen.

∞  De collectedoelen staan op datum. Duidelijk aan-

gegeven is of het een collecte voor de Protestantse 

Kerk, Kerk in Actie of Jong Protestant betreft.

∞  we hebben ook aangegeven om wat voor soort 

collecte het gaat. Bijvoorbeeld Kerk in Actie/wereld-

diaconaat of Protestantse Kerk/Missionair werk.

∞  Onder elke projectbeschrijving vindt u een link naar 

meer informatie.

∞  Bij het opstellen van het collecterooster hebben  

we rekening gehouden met de actualiteit. Zo  

collecteren we bijvoorbeeld op de zondag na  

5 mei, als wij onze vrijheid vieren, voor oorlogs-

slachtoffers. Op bid- en dankdag collecteren we 

voor kwetsbare boeren en op wereldvluchtelingen-

dag voor mensen voor wie hun land geen veilige 

plek meer is. 

Als een collectedoel een actuele aanleiding heeft, 

staat dat in een kleurvlak onder de projectbeschrijving 

omschreven. U kunt dit tekstje meenemen bij de 

collecte-afkondiging.

∞  wilt u alle collectedoelen in één oogopslag kunnen 

zien? Gebruik dan het uitklapvel van de cover. Hierop 

wordt met paginanummers aangegeven waar u in 

het rooster de projectbeschrijvingen vindt.

VOOrwOOrD GEbruIKSAANwIJzING

Inhoud
06  Collectematerialen en andere tips  

voor een hogere opbrengst

08  Collectedoelen Protestantse Kerk,  

Kerk in Actie en Jong Protestant

30   Missie Protestantse Kerk, Kerk in Actie en 

Jong Protestant

32 Afdrachtgegevens collecteopbrengsten

«  Klap open voor een overzicht  
van alle collecteprojecten
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ZO BREnGt EEn COLLECTE mEEr OP!

Gebruik de 
collectematerialen
Onder elk collectedoel in dit  

collecterooster vindt u een  

verwijzing naar de website voor 

meer informatie. Hier vindt u  

collectematerialen waarmee u een 

collectedoel kunt promoten. Voor 

alle collecten is er een collecte-

flyer, collecteafkondiging en 

promotiebericht beschikbaar. Voor 

de Kerk in Actie-collecten is er 

bovendien een powerpointpresen-

tatie en/of collectefilmpje en zijn 

er persoonlijke verhalen en foto’s 

van het project.

TIP
Collecteflyers kunt u bestellen 

via kerkinactie.nl/collecte. 

Bestel de flyers voor een heel jaar 

tegelijk. Zes weken voorafgaand 

aan de betreffende collecte krijgt 

u de flyers toegestuurd.

TIP
Gebruik de website, nieuwsbrief, 

app en beamer van uw gemeente 

om een collecte vooraf aan te 

kondigen. U kunt hiervoor het 

promotiebericht gebruiken, maar 

ook een inspirerend persoonlijk 

verhaal dat u op de website van 

het project vindt. Vermeld na 

afloop van de collecte wat de 

opbrengst was en bedank de 

gemeenteleden voor hun gift.

Kies een originele 
manier van collecteren
Kent u de leeftijdcollecte? Kondig een collecte van 

te voren 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 u als diaconie aankondigt 

een collecteopbrengst te ver(drie)dubbelen, wordt er 

meer gegeven.

Zet Rainbow, de duif  
van Kids in Actie, in
wilt u zeker weten dat u de aandacht van uw 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. Deze  

verhalen kunt u óók als collecteafkondiging gebruiken.  

Kijk op kerkinactie.nl/kidsinactie voor alle informa-

tie over Rainbow en Kids in Actie. Heeft uw gemeente 

nog geen eigen Rainbow? Hij is gratis voor  

alle gemeenten die structureel  

collecteren voor Kerk in Actie.
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Organiseer een concert of 
kerkdienst met muziek
wilt u een collecteproject bij een groot publiek onder 

de aandacht brengen? Organiseer dan concert of 

kerkdienst met Zingen in de Kerk, een initiatief van de 

Protestantse Kerk. Zingen in de Kerk werkt met een 

groot aantal vaste artiesten, koren en bands. Als kerk stelt 

u uw gebouw, techniek en menskracht beschikbaar, 

Zingen in de Kerk draagt de kosten van de artiest van 

uw keuze en kan ook helpen bij de promotie van uw 

event. tijdens het concert of de kerkdienst wordt er 

gecollecteerd voor uw Kerk in Actie-project. Kijk op  

zingenindekerk.nl voor de mogelijkheden.

Kom  
samen met  
uw gemeente 
in actie
De zondagse collecte is natuurlijk 

niet het enige moment om geld 

in te zamelen voor een project. 

Organiseer bijvoorbeeld een  

talentenactie waarbij jong en oud 

in beweging komen. Dit levert 

niet alleen veel op, het versterkt 

ook de onderlinge band in de 

gemeente. Bestel gratis talenten-

kaarten op kerkinactie.nl/ 
talenten. U vindt hier ook een 

handig stappenplan. 

Heel veel andere leuke voorbeelden 

van acties staan in de brochure 

Samen in Actie, die u kunt bestellen 

via kerkinactie.nl/collecte.

Online collecteren
in de meeste gemeenten gaat 

er nog steeds een collectezak 

rond, maar online collecteren 

wint terrein. Er zijn hiervoor 

diverse handige apps op de markt, 

bijvoorbeeld: Givt, SKG Collect of 

de kerkapp van Donkey Mobile.

Collecterooster voor 
speciale vieringen
weet u dat er ook een (tijdloos) 

collecterooster voor speciale vieringen 

en momenten is, zoals bijvoorbeeld 

een doopdienst, belijdenisdienst of 

moederdag? Op kerkinactie.nl/collecte 

kunt u deze brochure downloaden.

Vragen, opmerkingen, suggesties? neem contact op met uw Kerk in Actie-consulent. 
Kijk op kerkinactie.nl/consulenten voor de contactgegevens.
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ZOnDAG 17 JANuArI

COLLECTE PrOTESTANTSE KErK 

OnDERStEUninG GEMEEntEn 

Goed toegerust 
aan de slag in 
de kerk
in onze protestantse kerken zijn 

tienduizenden mensen actief. Dit 

werk gebeurt op allerlei terreinen: 

van pastoraat tot missionaire  

presentie, van diaconaat tot  

catechese en van bestuur tot 

beheer. Met een divers trainings-

aanbod helpt de academie van  

de Protestantse Kerk zowel 

professionals als vrijwilligers om 

hun taak zo goed mogelijk te 

doen. Met de trainingen vergroten 

werkers in de kerk hun kennis, 

doen ze ideeën op en wisselen ze 

ervaringen uit. Zo gaan ze goed 

toegerust aan de slag!

meer lezen
kerkinactie.nl/collecterooster

ZOnDAG 24 JANuArI

COLLECTE PrOTESTANTSE KErK 

MiSSiOnAiR wERK 

Een kerk van 
betekenis 
 

 

Een inloophuis waar iedereen uit 

het dorp welkom is. Een moestuin 

voor de hele buurt. Een mobiel 

koffietentje voor mensen die een 

praatje willen. Kerken zijn creatief 

in het zoeken naar verbinding 

met hun omgeving. Op allerlei 

manieren zijn ze van betekenis 

voor hun dorp of stad en laten 

ze zien dat het evangelie goed 

nieuws is voor álle mensen. De 

Protestantse Kerk in nederland 

ondersteunt missionair-diaconale 

initiatieven van gemeenten, want 

zo zijn we een kerk van betekenis.

meer lezen
kerkinactie.nl/collecterooster

ZOnDAG 31 JANuArI

COLLECTE PrOTESTANTSE KErK 

JOnG PROtEStAnt 

Sirkelslag:  
interactief 
bijbelspel 
Hoe houd je jongeren betrokken 

bij de kerk en bij het geloof?  

Dat kan bijvoorbeeld met het spel 

Sirkelslag van Jong Protestant, 

de jeugdwerkorganisatie van 

de Protestantse Kerk. tijdens 

Sirkelslag spelen jeugdgroepen 

uit heel nederland op hun eigen 

locatie een interactief spel. Ze 

strijden tegen groepen in andere 

plaatsen - met wie ze online 

in verbinding staan - om de 

hoogste score. Bij Sirkelslag staat 

altijd een bijbelverhaal centraal. 

Op een ongedwongen manier 

zijn jongeren zo bezig met 

geloofsonderwerpen.

meer lezen
kerkinactie.nl/collecterooster
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ZOnDAG 7 FEbruArI

COLLECTE KErK IN ACTIE 

wERELDDiACOnAAt 

bangladesh
BEtER BEStAnD tEGEn 
HEt wAtER 

 

Bangladesh is vaak in het nieuws 

vanwege overstromingen. Door 

de klimaatverandering zullen die 

helaas steeds vaker voorkomen. 

De overstromingen spoelen de 

oogst van de toch al zeer arme 

bevolking weg. Dit heeft direct 

gevolgen voor hun levensonder-

houd. Kerk in Actie helpt de  

inwoners van Bangladesh na een 

ramp, maar ook bij hoe ze zich zo 

goed mogelijk op een overstroming  

kunnen voorbereiden. Dit kan 

bijvoorbeeld door gewassen te 

kiezen die beter bestand zijn tegen 

storm en regen.

meer lezen
kerkinactie.nl/

rampenbestrijdingbangladesh

“Op 1 februari herdachten we 
de watersnoodramp. Daarom 
collecteren we voor de 
inwoners van Bangladesh die 
elk jaar te maken hebben met 
overstromingen.”

9
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Wat betekent dit project 
voor Khadiza?
Khadiza woont aan de kust in Zuid-Bangladesh. Ze heeft een 

stuk grond, maar daar kon ze jarenlang niks mee. Het land is 

aangetast door het zout uit de zee en de vele overstromingen 

maken het nóg slechter. Via haar buurvrouw hoorde Khadiza 

van een organisatie die je leert om gewassen te verbouwen 

in dit soort grond. inmiddels verbouwt ze kool, wortel en 

koolrabi. Elke dag komen er boeren uit de omgeving bij Khadiza 

kijken om inspiratie op te doen en van haar successen te leren.



ZOnDAG 14 FEbruArI

COLLECTE KErK IN ACTIE 
nOODHULP 

Ethiopië
nOODHULP & 
RAMPEnPREVEntiE

Ethiopië wordt geregeld getroffen 

door extreme droogte en soms 

juist door overstromingen. 

Oogsten mislukken dan, vee 

sterft en waterbronnen drogen 

op. Samen met de Kerk van 

Ethopië helpt Kerk in Actie de 

meest kwetsbare inwoners met 

noodhulp. Maar nóg beter is 

het als noodhulp kan worden 

voorkomen. Daarom krijgen 

boeren landbouwtraining en leren 

ze welke gewassen beter bestand 

zijn tegen droogte. Vrouwen 

leren op andere manieren geld 

verdienen, zodat ze hun gezinnen 

kunnen blijven voeden als de 

oogst tegenvalt.

meer lezen 
kerkinactie.nl/ethiopie
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Wat betekent dit project 
voor Hussein en Meymuna?
Boer Hussein verbouwt maïs en teff, een speciaal soort graan. 

Er blijft nooit genoeg over om te verkopen, en soms mislukt 

zijn oogst helemaal. tot voor kort waren Hussein en zijn gezin 

geregeld afhankelijk van voedselhulp. Maar sinds zijn vrouw 

Meymuna de kans kreeg om samen met vier andere vrouwen 

een klein restaurant in het dorp te openen, is alles anders. De 

vrouwen bakken injera’s, een soort pannenkoeken van teff-

meel. Ze serveren die als ontbijt, lunch en avondeten. Ook 

kun je bij Meymuna en haar collega’s een kopje koffie drinken. 

Hussein en Meymuna hebben geen voedselhulp meer nodig. 

Ze zijn een inspiratiebron voor anderen.



ZOnDAG 21 FEbruArI

11

40DAGENTIJDCOLLECTE 

KErK IN ACTIE 

wERELDDiACOnAAt 

moldavië
KERK HELPt  
KwEtSBARE MEnSEn 

Door de economische situatie in 

Moldavië zien veel mensen geen 

andere mogelijkheid dan een 

baan te zoeken in het buitenland. 

Dit heeft desastreuze gevolgen 

voor de samenleving: in sommige 

dorpen wonen alleen nog maar 

ouderen en jongeren. Kerk in 

Actie ondersteunt kerken die 

hen stimuleren om voor elkaar 

te zorgen. Jongeren helpen 

eenzame en zieke ouderen. 

Andersom bieden ouderen de 

jongeren, die opgroeien zonder 

ouders, een plek waar ze met hun 

verhaal terecht kunnen.

meer lezen
kerkinactie.nl/40dagentijd
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17 FEB - 3 APRIL 2021



ZOnDAG 28 FEbruArI

40DAGENTIJDCOLLECTE 

 PrOTESTANTSE KErK 
MiSSiOnAiR wERK 

Voor iedereen 
een kerk
in nederland gaan er steeds 

minder mensen naar de kerk. 

Maar dat betekent niet dat er geen 

behoefte is aan zingeving. Kerken 

spelen hierop in met alternatieve 

vormen van kerk zijn. Hier delen 

ze het evangelie op een manier 

die aansluit bij waar mensen naar 

op zoek zijn. De Protestantse 

Kerk in nederland ondersteunt 

deze pioniersplekken. Ze staan 

altijd in verbinding met een 

bestaande gemeente, want ‘oude’ 

en nieuwe kerken hebben elkaar 

nodig. Sinds 2008 zijn er zo’n 160 

pioniersplekken ontstaan.

meer lezen 
kerkinactie.nl/40dagentijd
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Wat betekent dit project 
voor Anja?
Anja (60) verhuisde in 2015 van Schiedam naar Delft. Elke dag 

liep ze met haar hondje langs pioniersplek taste. Op een dag 

werd ze aangesproken en uitgenodigd voor een kopje koffie. “in 

eerste instantie voelde ik een drempel, maar na een paar weken 

stapte ik daaroverheen. Het voelde meteen als een warm bad. 

ik ben vaak verhuisd in mijn leven en heb me nooit ergens thuis 

gevoeld, ik kon nergens mijn draai vinden. nu kan ik zeggen: 

taste is mijn thuis geworden. Het is voor mij zelfs een drijfveer 

om in leven te blijven. ik wist niet dat taste christelijk was, anders 

was ik niet naar binnen gegaan. Maar juist door taste ben ik weer 

gaan geloven, op mijn manier. ik lees elke dag in de Bijbel.”

17 FEB - 3 APRIL 2021



ZOnDAG 7 mAArT

13

40DAGENTIJDCOLLECTE 

KErK IN ACTIE 

ZEnDinG 

Colombia
JEAnnEt BiERMAn: 
tHEOLOGiEDOCEnt  
in COLOMBiA 

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 2020 is Jeannet Bierman 

namens Kerk in Actie uitgezonden 

als docent theologie in de stad Cali. 

Met haar studenten onderzoekt 

ze wat er leeft in samenleving én 

kerk. Zo rust ze deze toekomstige 

predikanten toe om straks samen 

met hun gemeenteleden om te 

zien naar anderen.

meer lezen
kerkinactie.nl/40dagentijd
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wOEnSDAG 10 mAArT

bIDDAGCOLLECTE  
KErK IN ACTIE 
wERELDDiACOnAAt 

Ghana
EEn BEtER inKOMEn 
VOOR BOERinnEn

Het droge noorden van Ghana is 

een lastig gebied voor landbouw. 

Maar er groeien bijzondere 

sheabomen (ook wel karitébomen 

genoemd), met noten waar 

wereldwijd veel vraag naar is. Kerk 

in Actie ondersteunt vrouwen die 

van deze sheanoten boter maken 

voor de cosmetica-industrie. Door 

de noten en boter via coöperaties 

te verkopen, krijgen de vrouwen 

er de beste prijs voor. Ze doen ook 

mee in spaargroepen: elke week 

leggen ze wat geld in waarvan ze 

om beurten een lening kunnen 

krijgen. Hier profiteert het hele 

gezin van.

meer lezen 
kerkinactie.nl/boeringhana

Wat betekent dit project 
voor Latifa?
Om wat bij te verdienen in het droge noorden van Ghana 

raapt Latifa sheanoten. Afgelopen seizoen heeft ze maar liefst 

425 kilo opgeraapt. Via een coöperatie verkocht ze de noten 

voor 500 Ghanese cedi’s (ongeveer 88 euro), een goede prijs. 

Latifa investeerde een deel van dit geld in de spaargroep in haar 

dorp. toen het haar beurt was om een lening te krijgen, kocht 

ze daar mais van dat ze weer doorverkocht. Van het geld dat ze  

hiermee verdiende, kon ze haar kinderen naar school laten gaan.

“Op 8 maart was het 
Internationale Vrouwendag. 
Daarom collecteren we voor 
vrouwen in Ghana.”
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ZOnDAG 14 mAArT

40DAGENTIJDCOLLECTE 

KErK IN ACTIE 

BinnEnLAnDS DiACOnAAt 

Ondersteuning 
diaconaat in 
arme regio’s 
in Oost-Groningen en Limburg 

wordt armoede vaak doorgegeven 

van generatie op generatie. Er 

is weinig werk en er zijn weinig 

voorzieningen om kansarme 

jongeren op te vangen. Juist in 

deze regio’s zijn de kerken klein 

en hebben ze niet veel financiële 

middelen. Hoe kun je dan als 

diaconie iets doen voor mensen in 

kwetsbare omstandigheden? Hoe 

kun je bijvoorbeeld iets betekenen 

voor kinderen die opgroeien in 

armoede? Kerk in Actie begeleidt 

kerken in deze regio’s in hun 

diaconale taak en ondersteunt 

hen zonodig financieel.

meer lezen
kerkinactie.nl/40dagentijd

ZOnDAG 21 mAArT 

40DAGENTIJDCOLLECTE 

KErK IN ACTIE 

wERELDDiACOnAAt 

Indonesië
EEn BEtER inKOMEn 
VOOR JAVAAnSE BOEREn 

 

Op het indonesische eiland Java 

wonen veel boerengezinnen die 

nauwelijks kunnen rondkomen. 

Met steun van Kerk in Actie helpt 

de kerk boeren en boerinnen 

om een coöperatie op te zetten. 

Hierdoor zijn ze minder afhankelijk 

van tussenhandelaren en krijgen 

ze een hogere prijs voor hun 

producten. Met het verdiende geld 

kunnen ze vervolgens weer betere 

landbouwmaterialen kopen. De 

kerk leert hen ook hoe je met 

zo weinig mogelijk chemicaliën 

en met biogasinstallaties goede 

landbouw bedrijft.

meer lezen
kerkinactie.nl/40dagentijd
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ZOnDAG 4 APrIL

PAASCOLLECTE KErK IN ACTIE 
wERELDDiACOnAAt 

 

zuid-Afrika
EEn tOEKOMSt VOOR 
KAnSARME KinDEREn

 

Veel zwarte jongeren in de Zuid-

Afrikaanse stad Pretoria groeien 

op in gewelddadige wijken en 

gebroken gezinnen. De helft 

van hen maakt de middelbare 

school niet af en 40 procent 

van de jongeren tussen 15 en 

34 jaar is werkloos. Kerk in Actie 

ondersteunt een organisatie die 

jongeren helpt met huiswerk, 

maar vooral met persoonlijke 

groei. Ze doet dit totdat ze 

volwassen zijn. Jongeren leren 

sociale en creatieve vaardigheden 

waardoor ze weerbaarder worden 

en kans maken op een beter 

leven.

meer lezen 
kerkinactie.nl/40dagentijd

ZOnDAG 28 mAArT

PALmPASENCOLLECTE  

PrOTESTANTSE KErK 

JOnG PROtEStAnt 

PaasChallenge:
ontdekken  
wat Pasen is 
wat betekent Pasen en wat 

betekent het paasverhaal voor 

míj? Met deze vraag gaan elk 

jaar meer dan zesduizend 

jongeren aan de slag als ze - in 

groepen - de PaasChallenge 

doen. De PaasChallenge, die 

wordt gehouden in de week 

voor Pasen, is een spel dat is 

gemaakt door Jong Protestant, 

de jeugdwerkorganisatie van de 

Protestantse Kerk. Door middel 

van allerlei opdrachten doorleven 

de jongeren het paasverhaal. Ze 

ontdekken waarom Jezus zijn 

lijdensweg ging en waarom er 

voor hen nieuw leven mogelijk is.

meer lezen
kerkinactie.nl/40dagentijd
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Wat betekent dit project  
voor Kgaugelo?
Kgaugelo is 8 jaar en woont in een buurt vol prostitutie, drugs en 

geweld. Hij loopt een groot risico om later werkloos te worden 

en in de criminaliteit te belanden. Maar via zijn school is hij in 

contact gekomen met Sue en Zakhele, medewerkers van PEn, 

de partnerorganisatie van Kerk in Actie die kansarme kinderen in 

Pretoria helpt. Ze helpen Kgaugelo met huiswerk en geven hem 

zelfvertrouwen via theater, muziek en kunst. En het mooie is: hun 

hulp en vriendschap gaat door totdat Kgaugelo examen gedaan 

heeft en volwassen genoeg is om op eigen benen te staan. Sue en 

Zakhele blijven de kinderen die zij steunen trouw!
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ZOnDAG 25 APrIL

COLLECTE KErK IN ACTIE 

BinnEnLAnDS DiACOnAAt 

 

Vrolijkheid in 
asielzoekers-
centra 
Een op de drie vluchtelingen die 

naar nederland komen, is jonger 

dan 18 jaar. Ze hebben vaak 

nare ervaringen achter de rug 

en hun bestaan in nederland is 

meestal ook onzeker. Met steun 

van Kerk in Actie organiseert 

stichting De Vrolijkheid creatieve 

activiteiten voor kinderen en 

jongeren in asielzoekerscentra. 

Door bijvoorbeeld muziek, 

dans, theater, film en fotografie 

wil De Vrolijkheid de talenten 

van de jonge bewoners van 

asielzoekerscentra tot bloei 

laten komen en hun veerkracht 

versterken.

meer lezen
kerkinactie.nl/vrolijkheid
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ZOnDAG 9 mEI

COLLECTE KErK IN ACTIE 
nOODHULP 

Libanon/
Jordanië
LiCHtPUntEn 
VOOR SyRiSCHE 
VLUCHtELinGEn

Van de miljoenen Syriërs die door 

de oorlog hun land zijn ontvlucht, 

zijn de meeste terechtgekomen 

in Libanon, Jordanië en turkije. Zij 

hebben alles achter moeten laten 

en leven in grote armoede. Via 

een netwerk van kerken in deze 

regio ondersteunt Kerk in Actie 

vluchtelingen op verschillende 

manieren, onder andere met een 

opleiding of het opzetten van een 

eigen bedrijfje. Daardoor zijn ze 

minder afhankelijk van hulp en dat 

maakt hen sterker.

meer lezen 
kerkinactie.nl/syrischevluchtelingen

ZOnDAG 2 mEI

COLLECTE PrOTESTANTSE KErK 

JOnG PROtEStAnt 

Kerk als 
thuisplek voor 
jongeren
 

 

Kinderen en jongeren hebben  

een plek in de kerk! Onderzoek en 

ervaring laten zien dat kerken die 

dit serieus nemen aantrekkings-

kracht hebben op jongeren en 

jonge gezinnen, of dit nu in een 

traditionele of in een vernieuwende 

omgeving is. Daarom ontwikkelt 

Jong Protestant, de jeugdwerk-

organisatie van de Protestantse 

Kerk, materialen voor jeugdwerkers 

en andere vrijwilligers die eraan 

bijdragen dat de kerk een plek is 

waar jongeren zich gezien,  

geliefd en veilig voelen en waar 

hun aanwezigheid en talenten 

impact hebben.

meer lezen
kerkinactie.nl/collecterooster

m
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“Op 5 mei vierden wij onze 
vrijheid. Daarom collecteren  
we voor oorlogsvluchtelingen  
uit Syrië.”
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ZOnDAG 23 mEI

PINKSTErCOLLECTE KErK IN ACTIE 

ZEnDinG 

Egypte
BiJBELCOMPEtitiE  
StiMULEERt BiJBELEZEn 

Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken 

zijn schaars en daardoor lezen mensen nauwelijks. 

De bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenoot-

schap stimuleert kinderen én ouders om dit juist 

wel te doen. Samen lezen ze een bijbelboek en de 

kinderen maken een opdracht. tijdens een groot 

bijbelfeest in de kerk worden prijzen uitgereikt. Voor 

alle deelnemers is er een bijbelstripboek en kinderen 

van 12 jaar krijgen een Bijbel: hun eerste eigen boek. 

Zo kan de hele familie bijbellezen!

meer lezen
kerkinactie.nl/bijbelcompetitie

m
ei

Wat betekent dit 
project voor Lara?
Door het aanhoudende geweld in Syrië moest Lara 

haar vertrouwde leven als accountant in Damascus 

achterlaten. Ze vluchtte naar de Jordaanse hoofdstad 

Amman, maar ging daar niet bij de pakken neerzitten. 

Ze trok zich het lot aan van andere gevluchte Syrische 

vrouwen die er nauwelijks konden overleven. Met 

steun van Kerk in Actie kon Lara haar eigen bedrijfje 

in handwerkproducten beginnen. Syrische vrouwen 

verdienen hier nu een inkomen door borduur- en 

haakwerk, zeep en bodylotion te maken die in Lara’s 

winkel ‘Jasmine House’ worden verkocht. “we zijn 

nu niet meer afhankelijk van hulp van anderen, maar 

zorgen zelf voor onze gezinnen”, zegt Lara. inmiddels 

heeft ze tien vrouwen fulltime in dienst en maken 

zeventig vrouwen  handwerkproducten vanuit huis.

“Vandaag is het Pinksteren: het feest van 
de Geest. Daarom collecteren we voor een 
project dat bijbellezen stimuleert.”



ZOnDAG 30 mEI

COLLECTE PrOTESTANTSE KErK 

JOnG PROtEStAnt 

Jong in Actie: 
kennismaken 
met diaconaat
Jongeren en diaconaat: een 

mooie combinatie! Met Jong in 

Actie, een samenwerkingsproject 

van Jong Protestant en Kerk in 

Actie, maken jongeren kennis met 

een diaconaal project en gaan ze 

zelf ook diaconaal aan de slag. Ze 

ontdekken dat de wereld groter 

is dan hun eigen leven, dat zij 

op veel plekken van betekenis 

kunnen zijn en hoe verrijkend dat 

is. Het project geeft gemeenten 

handvatten voor hoe ze jongeren 

en diaconaat structureel kunnen 

verbinden.

meer lezen
kerkinactie.nl/collecterooster
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ZOnDAG 6 JuNI

COLLECTE KErK IN ACTIE 

wERELDDiACOnAAt 

Oeganda
KwEtSBARE KinDEREn 
En VROUwEn StERK 
MAKEn

Moeders zijn de ruggengraat 

van de Oegandese samenleving, 

maar armoede, ziekte en huiselijk 

geweld maken hun leven zwaar. 

Met steun van Kerk in Actie 

helpt de vrouwenbond van de 

Oegandese kerk deze vrouwen 

hoe ze hun leven en dat van hun 

kinderen kunnen verbeteren. Door 

hen betere landbouwtechnieken 

aan te leren, kunnen ze meer 

verdienen. En door het bespreken 

van hun problemen staan ze er 

niet langer alleen voor. Zo worden 

kwetsbare vrouwen en gezinnen 

sterk.

meer lezen
kerkinactie.nl/vrouwenoeganda

ZOnDAG 13 JuNI

COLLECTE PrOTESTANTSE KErK 

MiSSiOnAiR wERK 

Kerk voor  
het dorp
 

 

De Dorpskerkenbeweging van de 

Protestantse Kerk in nederland 

geeft kleine geloofsgemeen-

schappen een platform in hun 

zoektocht naar betekenisvol kerk 

zijn in hun omgeving. Dat veel 

kerken krimpen, betekent niet dat 

zij niet zinvol kunnen zijn. Zo zijn 

er dorpskerken die bijvoorbeeld 

van hun kerk een ‘huiskamer van 

het dorp’ maken, dorpsactiviteiten 

organiseren of deelnemen in een 

dorpscoöperatie. Binnen de Dorps-

kerkenbeweging inspireren en 

motiveren kleine gemeenten elkaar.

meer lezen
kerkinactie.nl/collecterooster
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ZOnDAG 4 JuLI

COLLECTE KErK IN ACTIE 

BinnEnLAnDS DiACOnAAt 

Actie Vakantietas: 
zomerpret voor 
kwetsbare kinderen 
Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie 

zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben 

om eropuit te trekken. wat duurt een zomervakantie 

dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, 

toegangskaartjes of een tegoedbon voor een ijsje is 

voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. 

Elke zomer deelt een groot aantal protestantse 

gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun 

omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten 

waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt.

meer lezen
kerkinactie.nl/vakantietas
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ZOnDAG 20 JuNI

COLLECTE KErK IN ACTIE 

nOODHULP 

Griekenland
OPVAnG VOOR GEStRAnDE 
VLUCHtELinGEn 

nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de  

hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen 

komt uit landen waar het leven door oorlog of 

religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar 

veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, 

Afghanistan en iran via turkije op de Griekse eilanden, 

waaronder Lesbos. Hier wacht hen vanwege lange 

procedures een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in 

Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen, 

begeleiden en onderwijs aan de kinderen geven.

meer lezen
kerkinactie.nl/vluchtelingenlesbos

ju
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“Vandaag is het Wereldvluchtelingendag. 
Daarom collecteren we voor vluchtelingen  
in Griekenland.”



ZOnDAG 15 AuGuSTuS

COLLECTE KErK IN ACTIE 

ZEnDinG 

Pakistan
CHRiStEnEn StAAn 
StERKER in HUn 
GELOOF

in het islamitische Pakistan 

heb je het als christen niet 

gemakkelijk. Je wordt beschouwd 

als tweederangs burger, 

gediscrimineerd en geregeld 

kritisch bevraagd op je geloof. 

Dit maakt veel christenen 

onzeker. Kerk in Actie steunt een 

bijbelschool die hen door middel 

van trainingen meer over de Bijbel 

leert, en ook laat zien hoe je je als 

christen staande kunt houden in 

de maatschappij. Jaarlijks doen 

ruim zesduizend mensen aan 

deze trainingen mee. Onder hen 

zijn veel jongeren!

meer lezen
kerkinactie.nl/christeninpakistan
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ZOnDAG 5 SEPTEmbEr

COLLECTE KErK IN ACTIE 

wERELDDiACOnAAt 

Ghana
EEn StERKE  
KERK OP EEn 
KwEtSBARE PLEK

Veel jongeren in het arme 

noorden van Ghana trekken naar 

de hoofdstad Accra, in de hoop 

daar werk te vinden. De meesten 

van hen komen bedrogen uit. 

De Ghanese kerk wil het vertrek 

van jongeren uit het noorden 

ontmoedigen door hen kansen 

te bieden in hun eigen dorp. 

Met steun van Kerk in Actie 

kunnen ze een praktisch vak 

leren, zoals kleermaker, kapper of 

timmerman. Daarnaast leert de kerk 

volwassenen lezen en schrijven, en 

leidt ze voorgangers op.

meer lezen
kerkinactie.nl/kerknoordghana

ZOnDAG 12 SEPTEmbEr

COLLECTE PrOTESTANTSE KErK 

MiSSiOnAiR wERK 

Jong en oud 
ontdekken de 
kliederkerk
De kliederkerk is inmiddels een 

begrip. Op ruim 200 plekken 

wordt regelmatig 'gekliederd': 

op een creatieve manier 

bijbelverhalen ontdekken, samen 

vieren en samen eten. Jong 

en oud, zoeker en kerkganger 

trekken hierbij samen op en leren 

van en met elkaar. Gezinnen met 

jonge kinderen komen dankzij 

kliederkerk (weer) in aanraking 

met de Bijbel en de kerk. De 

Protestantse Kerk in nederland 

ondersteunt de kliederkerken 

zodat zij kunnen groeien als 

plekken van geloof, hoop en liefde.

 
 

meer lezen
kerkinactie.nl/collecterooster
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ZOnDAG 26 SEPTEmbEr

VrEDESwErKCOLLECTE KErK IN ACTIE 

ZEnDinG 

Israël/Palestina
JOODSE En PALEStiJnSE KinDEREn 
SPELEn SAMEn 

Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden 

van elkaar op. Door het decennialange conflict in 

hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar 

te zien als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Kerk in Actie wil aan 

deze negatieve stereotypen een eind maken door 

Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact 

te brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas en leren 

spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en 

identiteit. Een klein begin naar meer vrede.

meer lezen
kerkinactie.nl/israelpalestina

ZOnDAG 19 SEPTEmbEr

COLLECTE KErK IN ACTIE 

ZEnDinG 

Syrië
DE KERK ALS PLEK  
VAn HOOP En HERStEL 

Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je de 

situatie op veel plekken in Syrië kunt omschrijven. 

En nog steeds probeert de kerk mensen zo goed en 

zo kwaad als dat lukt te helpen. Ze deelt maaltijden 

en medicijnen uit en zoekt onderdak voor mensen 

zonder huis. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk 

en helpt de kerk moed te houden. Zodat ze, ook in 

deze zwarte tijden, een plek van hoop en herstel  

kan blijven.

meer lezen
kerkinactie.nl/kerkensyrie

sep
tem

b
er

“Op deze zondag collecteren we voor de 
najaarsactie ‘Bouw de kerk in Syrië weer op’.”

“Afgelopen week was het Vredesweek. 
Daarom collecteren we voor vredesprojecten 
van Kerk in Actie en PAX.”



ZOnDAG 3 OKTObEr

ISrAëLzONDAGCOLLECTE 
PrOTESTANTSE KErK 
KERK & iSRAëL 

Kerk en Israël 
verbonden 
door gesprek 
en ontmoeting
Voor de Protestantse Kerk is de 

relatie met het volk israël deel van 

de eigen identiteit. Daarom bezinnen 

we ons op de Joodse wortels van 

het christelijke geloof, trekken we  

lessen uit de jood-christelijke traditie 

en bestrijden we antisemitisme. 

Kernwoorden in de relatie tussen 

israël en de kerk zijn gesprek en 

ontmoeting, zowel binnen de 

gemeenten als naar buiten toe.  

De Protestantse Kerk geeft hier 

vorm aan door onder andere te 

investeren in de relatie met de 

Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld 

met gezamenlijke projecten.

meer lezen 
kerkinactie.nl/collecterooster

2424

o
k

to
b

er

Samen optrekken voor 
vluchtelingen
Er verblijven zo’n 30.000 asielzoekers in israël, voornamelijk 

uit Afrika. na een barre tocht met veel ontberingen hebben ze 

het land via de Sinaï-woestijn bereikt. Ze leven onder slechte 

omstandigheden en hebben weinig kans op een veilige toekomst. 

Assaf is een israëlische organisatie die deze vluchtelingen 

helpt. Ze geeft hun medische hulp, praktische begeleiding en 

psychosociale steun. De organisatie wordt gesteund door de 

Protestantse Kerk en het Centraal Joods Overleg.

“Vandaag is het Israëlzondag. 
Daarom collecteren we voor de 
ontmoeting tussen de kerk en 
Israël.”
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ZOnDAG 17 OKTObEr

COLLECTE KErK IN ACTIE 

wERELDDiACOnAAt 

Kameroen
SAMEn wERKEn AAn  
EEn StABiELE tOEKOMSt 

in het noorden van Kameroen kunnen boeren maar 

vier maanden per jaar zaaien en oogsten: alleen in 

het regenseizoen. Maar door klimaatverandering zijn 

de regens onvoorspelbaar geworden: soms valt er te 

weinig, soms juist te veel. Met steun van Kerk in Actie 

leert de kerk in Kameroen boeren landbouwmethoden 

waarmee oogst meer oplevert. Zo kunnen ze ook 

in droge perioden overleven. De kerk betrekt zowel 

christenen als moslims bij haar project. Zo stimuleert 

ze tegelijkertijd een vreedzame samenleving.

meer lezen
kerkinactie.nl/kameroen

ZOnDAG 10 OKTObEr

COLLECTE PrOTESTANTSE KErK 

JOnG PROtEStAnt 

Geloofsopvoeding
door ouders en kerk 
samen 
Christelijke ouders vinden het belangrijk om het 

geloof door te geven aan hun kinderen. Maar hoe 

doe je dat? En kan de plaatselijke kerk hier een rol bij 

spelen? Uit gesprekken met ouders blijkt dat zij bij de 

geloofsopvoeding graag willen samenwerken met 

de kerk. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie 

van de Protestantse Kerk, helpt kerken daarom om 

er te zijn voor gezinnen, onder andere door samen 

na te denken over materialen en over de rol van de 

kerkdienst bij geloofsopvoeding.

meer lezen
kerkinactie.nl/collecterooster
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“Afgelopen week was het de Week van 
de Opvoeding. Daarom collecteren we 
voor het ondersteunen van ouders bij de 
geloofsopvoeding.”

“Op 16 oktober was het Wereldvoedseldag. 
Daarom collecteren we voor boeren in 
Kameroen.”



wOEnSDAG 3 NOVEmbEr 

DANKDAGCOLLECTE 
KErK IN ACTIE 
wERELDDiACOnAAt 

Indonesië
KERK VERStERKt wERK 
En POSitiE VAn BOEREn

Het valt niet mee om boer te zijn 

op het indonesische Zuid-Sumatra.  

Veel boeren zijn arm omdat hun 

grond niet genoeg oplevert. 

Daarnaast lopen ze het risico om 

door grote bedrijven of door de 

overheid van hun land verdreven 

te worden. Met steun van Kerk  

in Actie helpt de kerk deze boeren 

- in groepen - met duurzame 

landbouw die meer oplevert en 

met spaar- en kredietgroepen.  

Via trainingen leren de boeren  

hoe ze voor hun rechten op  

moeten komen.

meer lezen 
kerkinactie.nl/boerenindonesie
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Wat betekent dit project 
voor Mbah Mingan?
toen Mbah Mingan in 1997 in het dorpje Purwokencono kwam 

wonen, had hij geen eigen stukje land of rijstveldje. Hij werkte voor 

anderen en zo verdiende hij zijn geld. Maar dat was niet genoeg 

om onderwijs voor zijn twee kinderen te betalen. Mbah Mingan 

kon alleen zijn zoon naar school laten gaan. Een paar jaar geleden 

kwam Mbah Mingan in contact met yabima, de organisatie die met 

steun van Kerk in Actie boeren helpt. Hij leerde hoe hij met behulp 

van mest meer rijst kon produceren. Ook kreeg Mhab Mingan twee 

ossen waardoor hij sneller en met meer resultaat kon werken. 

Mhab Mingan verdient inmiddels zoveel dat ook zijn dochter op 

school zit én hij een eigen rijstveld heeft kunnen kopen.
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ZOnDAG 21 NOVEmbEr

COLLECTE PrOTESTANTSE KErK 

PAStORAAt 

Omzien  
naar elkaar 

Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm 

om de schouder. Oog hebben voor mensen binnen 

en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van 

gemeente zijn. De Protestantse Kerk in nederland 

stimuleert gemeenten in hun pastorale taak, onder 

andere door het steunen van gedachtenismomenten 

waarbij de kerk ruimte biedt aan alle wijk- of 

dorpsbewoners die in het afgelopen jaar te maken 

hebben gehad met verlies en rouw. De kerk als 

vindplaats van geloof, hoop en liefde ten voeten uit.

meer lezen
kerkinactie.nl/collecterooster

ZOnDAG 7 NOVEmbEr

COLLECTE KErK IN ACTIE 

ZEnDinG 

Guatemala
StERKE En wEERBARE 
VROUwEn

Veel vrouwen in Guatemala 

hebben dagelijks te maken 

met discriminatie en huiselijk 

geweld. Een vrouwencentrum 

voor pastorale studies waar Kerk 

in Actie mee samenwerkt, vindt 

dat dit moet stoppen en strijdt 

voor gelijkheid tussen mannen 

en vrouwen. Het centrum biedt 

vrouwen een theologische 

opleiding waarna ze actief kunnen 

worden in kerk of samenleving. 

Dit geeft hun zelfvertrouwen en 

eigenwaarde. Het centrum helpt 

de vrouwen ook als ze juridische 

of medische hulp nodig hebben 

na huiselijk geweld.

meer lezen
kerkinactie.nl/

vrouweninguatemala
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“Vandaag is het Eeuwigheidszondag.  
Daarom collecteren we voor pastoraat, 
bijvoorbeeld voor mensen die te maken 
hebben met rouw en verlies.”



ZOnDAG 28 NOVEmbEr

ADVENTSCOLLECTE KErK IN ACTIE 

wERELDDiACOnAAt 

moldavië
KERKEn GEVEn KinDEREn  
EEn tOEKOMSt

in Moldavië worden veel kinderen aan hun lot 

overgelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland 

vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen 

lopen het risico om uitgebuit te worden in 

bijvoorbeeld de seksindustrie. De kerken en 

youth for Christ vangen hen op en zorgen voor 

huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen 

ontdekken hier voor het eerst hoe je op een 

liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een 

ervaring die ze de rest van hun leven meenemen.

meer lezen
kerkinactie.nl/kerst
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ZOnDAG 5 DECEmbEr

ADVENTSCOLLECTE KErK IN ACTIE 

ZEnDinG 

rwanda
OPVAnG En SCHOLinG VAn 
KwEtSBARE KinDEREn

na de genocide in Rwanda in 1994 bleven veel 

kinderen als wees achter. ‘Mama Rose’ richtte een 

organisatie op die voor deze kinderen een nieuwe 

familie zocht. tegenwoordig helpen ‘mama Rose’ 

en haar team kwetsbare kinderen, zoals kinderen 

die hun ouders aan aids zijn kwijtgeraakt of die zelf 

besmet zijn. Ze regelen opvanggezinnen en helpen 

de kinderen met persoonlijke begeleiding, een 

zorgverzekering, medicijnen en onderwijs. Ook geven 

ze voorlichting over HiV/aids op scholen en in kerken.

meer lezen
kerkinactie.nl/kerst
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“Op 1 december was het Wereldaidsdag. 
Daarom collecteren we voor aidswezen  
in Rwanda.”
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ZOnDAG 12 DECEmbEr

ADVENTSCOLLECTE KErK IN ACTIE 

BinnEnLAnDS DiACOnAAt 

Een stabiel 
thuis voor 
kinderen
 

 

in nederland zijn ongeveer 

45.000 kinderen uit huis 

geplaatst. Ze maakten in hun 

jonge leven al té veel mee. in 

De Glind, een klein dorpje in het 

midden van nederland, kunnen 

120 van deze getraumatiseerde 

en kwetsbare kinderen wonen 

en werken aan hun toekomst. in 

jeugddorp De Glind gelooft men 

sterk in de helende kracht van 

een stabiel gezinsleven. Verspreid 

over het verder heel gewone 

dorp staan 28 gezinshuizen waar 

deze kinderen een veilig thuis 

vinden.

meer lezen
kerkinactie.nl/kerst

ZOnDAG 19 DECEmbEr

ADVENTSCOLLECTE  

PrOTESTANTSE KErK 

JOnG PROtEStAnt 

Jongeren 
doorleven het 
verhaal van 
Kerst 

Elk jaar doen meer dan zesduizend 

jongeren, verdeeld over zo’n  

zeshonderd plaatselijke groepen, 

mee aan de KerstChallenge, een 

spel van Jong Protestant, de 

jeugdwerkorganisatie van de  

Protestantse Kerk. in de Kerst-

Challenge kruipen de jongeren in  

de huid van bijvoorbeeld de wijzen  

uit het Oosten of de herders. Zo 

ervaren ze het bijzondere kerst-

verhaal van binnenuit en ontdekken 

ze waarom God zich verbonden 

heeft met kwetsbare mensen en 

dat Hij voor ons een leven van 

vrede mogelijk maakt.

meer lezen
kerkinactie.nl/kerst
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ZAtERDAG 25 DECEmbEr

KErSTCOLLECTE KErK IN ACTIE 

KinDEREn in DE KnEL 

Kom op voor 
kinderen  
in de knel 
 

 

Opgroeien met geweld, in 

armoede of zonder ouders. 

Miljoenen kinderen op deze 

wereld hebben geen veilig thuis, 

geen schouder om op uit te huilen 

en niemand die hen beschermt. 

Kerk in Actie komt voor hen 

op en juist met Kerst verdienen 

deze kwetsbare kinderen extra 

aandacht en steun. Doe daarom 

mee met onze kerstcollecte!

in de loop van 2021 maken 

we via de website en op 

andere manieren bekend welk 

kinderproject het meest urgent is.

meer lezen
kerkinactie.nl/kerst



DE COLLECtE VAn VAnDAAG IS VOOr…

wat is de 
Protestantse 
Kerk in 
Nederland?
De Protestantse Kerk in nederland 

is deel van de wereldwijde 

gemeenschap waarin mensen het 

goede nieuws van Gods liefde 

horen en delen. Een vindplaats 

van geloof, hoop en liefde. in de 

Protestantse Kerk komen mensen 

samen rond het evangelie van 

Jezus Christus. Samenleven in 

geloof, hoop en liefde vertaalt 

zich ook in maatschappelijke 

betrokkenheid. in de Protestantse 

Kerk worden beproefde vormen 

van kerk zijn aangevuld met 

experimentele vormen.

meer lezen
protestantsekerk.nl

u collecteert voor projecten van de Protestantse Kerk in Nederland, Kerk in Actie en Jong Protestant. 
maar waar collecteert u dan eigenlijk voor?

wat is Jong 
Protestant?
 

 

 

 

Jong Protestant is de 

jeugdwerkorganisatie van de 

Protestantse Kerk. Het verlangen 

van Jong Protestant is dat elk kind 

en iedere jongere zich geliefd 

weet door God. Jong Protestant 

zet zich in voor kinderen, 

jongeren en hun ouders. Daarom 

ondersteunt Jong Protestant 

vrijwilligers en professionals in het 

jeugdwerk binnen de Protestantse 

Kerk. Zodat gemeenten een 

vindplaats kunnen zijn van 

geloof, hoop en liefde voor alle 

generaties!

meer lezen
jongprotestant.nl

wat is Kerk 
in Actie?
 

 

 

 

Kerk in Actie is het diaconale 

programma van de Protestantse 

Kerk. Kerk in Actie verwoordt 

haar missie als volgt: Samen zijn 

we de kerk in actie. Geïnspireerd 

door Jezus Christus, willen wij 

delen wat ons gegeven is. Om in 

nederland en wereldwijd mensen 

hoop te bieden en tot hun recht 

te laten komen. De projecten van 

Kerk in Actie zijn onderverdeeld 

in vijf thema's: Kerk in de 

minderheid, Kinderen in de knel, 

Op zoek naar veiligheid, Kerken 

staan op tegen armoede, Bijbel als 

levensbron.

meer lezen
kerkinactie.nl
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Hoe kiest Kerk in Actie haar projecten?  
En wat wordt er van een partnerorganisatie 
verwacht? Hoe weet u dat een gift aan Kerk 
in Actie een verantwoorde gift is? Kijk mee 
hoe het werkt.

“Bij Kerk in Actie kijken we eerst naar de organisatie 

en daarna naar het project. Onze partners zijn vaak 

kerken, maar het kan ook een organisatie zijn die 

voortkomt uit een kerk. we bouwen een langdurige 

relatie met hen op en gaan niet over één nacht 

ijs. we willen graag weten hoe de organisatie in 

elkaar zit: overlegt de directeur voldoende met 

de medewerkers? is er een onafhankelijk bestuur? 

is de financiële administratie op orde? Krijgt de 

organisatie geld van andere donoren en wat brengt 

de lokale gemeenschap zelf bij elkaar? Met de 

partner bespreken we welke activiteiten financiële 

ondersteuning van Kerk in Actie nodig hebben. Het is 

belangrijk dat zo’n project past in één van de thema’s 

van Kerk in Actie.

Projectvoorstel 
Zodra we een projectvoorstel van een partner 

ontvangen, lopen we een flinke rij met 

controlepunten langs. Meestal stellen we vragen 

ter verheldering aan de partner en zo gaat het 

voorstel dan een paar keer heen en weer. we 

moeten erop kunnen vertrouwen dat de partner 

het project goed kan uitvoeren en daarom is de 

aanloop soms best lang. in het voorstel moet het 

doel helder geformuleerd zijn, met daarbij concrete 

resultaten die te meten zijn gedurende het project. 

EEn KiJKJE in DE KEUKEn VAN KErK IN ACTIE

is de doelgroep wel betrokken bij het voorbereiden 

van het project? we willen immers geen activiteiten 

financieren die over de hoofden van mensen heen 

worden bedacht en uitgevoerd. 

Het voorstel moet een sluitende begroting hebben, 

we financieren dus niet het begin van een activiteit 

als niet duidelijk is of het wel kan worden afgemaakt. 

Onze eigen financiële medewerkers beoordelen of de 

organisatiekosten in balans zijn met de kosten voor 

activiteiten. Voordat er wordt begonnen, spreken 

we af wanneer we verslagen en externe financiële 

controle kunnen verwachten. Dat leggen we vast in 

het contract. Zonder voldoende verslag zal de partner 

geen volgende bijdrage van Kerk in Actie ontvangen.

Contact
natuurlijk gaan we af en toe op bezoek bij de partner 

om met eigen ogen te zien wat er gebeurt met de 

bijdrage van Kerk in Actie. Maar we lopen daar de 

deur niet plat, want de lokale partner is deskundig 

en weet het beste hoe hij de zaken moet aanpakken. 

we verwachten dat hij ons informeert over alles wat 

goed en alles wat niet goed gaat. Daarbij vragen we 

ook foto’s, die we gebruiken om de gemeenten in 

nederland te informeren. Als we te weinig horen, 

trekken we aan de bel en voor een volgend project 

bedenken we ons dan nog eens extra. De kern is 

dat we elkaars partners zijn, die open en eerlijk met 

elkaar omgaan.”

Gonda de Haan
relatiebeheerder Kerk in Actie
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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 vindt u daarvoor de benodigde gegevens. Hartelijk dank!

Datum Collectedoel naam en iBan onder vermelding van

17-01-2021
Protestantse Kerk
Ondersteuning gemeenten

Protestantse Kerk 
nL 10 ABnA 0444 444 777

Collecte Ondersteuning gemeenten januari

24-01-2021
Protestantse Kerk
Missionair werk

Protestantse Kerk 
nL 10 ABnA 0444 444 777

Collecte Missionair werk januari

31-01-2021
Protestantse Kerk
Jong Protestant

Jeugdwerk Protestantse Kerk
nL 52 ABnA 0414 141 415

Collecte Jong Protestant januari

07-02-2021
Kerk in Actie
werelddiaconaat

Kerk in Actie
nL 89 ABnA 0457 457 457

Collecte werelddiaconaat februari

14-02-2021
Kerk in Actie
noodhulp

Kerk in Actie
nL 89 ABnA 0457 457 457

Collecte noodhulp februari

21-02-2021
Kerk in Actie
werelddiaconaat

Kerk in Actie
nL 89 ABnA 0457 457 457

40dagentijdcollecte Kerk in Actie februari

28-02-2021
Protestantse Kerk
Missionair werk

Protestantse Kerk 
nL 10 ABnA 0444 444 777

Collecte Missionair werk februari

07-03-2021
Protestantse Kerk
Zending

Kerk in Actie
nL 89 ABnA 0457 457 457

Collecte Voorjaarszending

10-03-2021
Kerk in Actie
werelddiaconaat

Kerk in Actie
nL 89 ABnA 0457 457 457

Collecte Biddag

14-03-2021
Kerk in Actie
Binnenlands diaconaat

Kerk in Actie
nL 89 ABnA 0457 457 457

Collecte Diaconaat maart

21-03-2021
Kerk in Actie
werelddiaconaat

Kerk in Actie
nL 89 ABnA 0457 457 457

40dagentijdcollecte Kerk in Actie maart

28-03-2021
Protestantse Kerk
Jong Protestant

Jeugdwerk Protestantse Kerk
nL 52 ABnA 0414 141 415

Collecte Jong Protestant Palmpasen

04-04-2021
Kerk in Actie
werelddiaconaat

Kerk in Actie
nL 89 ABnA 0457 457 457

Collecte Pasen

25-04-2021
Kerk in Actie
Binnenlands diaconaat

Kerk in Actie
nL 89 ABnA 0457 457 457

Collecte Diaconaat april

02-05-2021
Protestantse Kerk
Jong Protestant

Jeugdwerk Protestantse Kerk
nL 52 ABnA 0414 141 415

Collecte Jong Protestant 2 mei

09-05-2021
Kerk in Actie
noodhulp

Kerk in Actie
nL 89 ABnA 0457 457 457

Collecte noodhulp mei

23-05-2021
Kerk in Actie
Zending

Kerk in Actie
nL 89 ABnA 0457 457 457

Collecte Pinksterzending

30-05-2021
Protestantse Kerk
Jong Protestant

Jeugdwerk Protestantse Kerk
nL 52 ABnA 0414 141 415

Collecte Jong Protestant 30 mei

COLLECtEOPBREnGStEn OVErmAKEN
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Datum Collectedoel naam en iBan onder vermelding van

06-06-2021
Kerk in Actie
werelddiaconaat

Kerk in Actie
nL 89 ABnA 0457 457 457

Collecte werelddiaconaat juni

13-06-2021
Protestantse Kerk
Missionair werk

Protestantse Kerk 
nL 10 ABnA 0444 444 777

Collecte Missionair werk juni

20-06-2021
Kerk in Actie
noodhulp

Kerk in Actie
nL 89 ABnA 0457 457 457

Collecte noodhulp juni

04-07-2021
Kerk in Actie
Binnenlands diaconaat

Kerk in Actie
nL 89 ABnA 0457 457 457

Collecte Diaconaat juli

15-08-2021
Kerk in Actie
Zending

Kerk in Actie
nL 89 ABnA 0457 457 457

Collecte Zomerzending

05-09-2021
Kerk in Actie
werelddiaconaat

Kerk in Actie
nL 89 ABnA 0457 457 457

Collecte werelddiaconaat september

12-09-2021
Protestantse Kerk
Missionair werk

Protestantse Kerk 
nL 10 ABnA 0444 444 777

Collecte Missionair werk september

19-09-2021
Kerk in Actie
Zending

Kerk in Actie
nL 89 ABnA 0457 457 457

Collecte Zending september

26-09-2021
Kerk in Actie
Zending

Kerk in Actie
nL 89 ABnA 0457 457 457

Collecte Vredeswerk

03-10-2021
Protestantse Kerk
Kerk & israël

Protestantse Kerk 
nL 10 ABnA 0444 444 777

Collecte Kerk & israël

10-10-2021
Protestantse Kerk
Jong Protestant 

Jeugdwerk Protestantse Kerk
nL 52 ABnA 0414 141 415

Collecte Jong Protestant oktober

17-10-2021
Kerk in Actie
werelddiaconaat 

Kerk in Actie
nL 89 ABnA 0457 457 457

Collecte werelddiaconaat oktober

03-11-2021
Kerk in Actie
werelddiaconaat 

Kerk in Actie
nL 89 ABnA 0457 457 457

Collecte Dankdag

07-11-2021
Kerk in Actie
Zending

Kerk in Actie
nL 89 ABnA 0457 457 457

Collecte najaarszending

21-11-2021
Protestantse Kerk  
Pastoraat

Protestantse Kerk 
nL 10 ABnA 0444 444 777

Collecte Pastoraat

28-11-2021
Kerk in Actie
werelddiaconaat

Kerk in Actie
nL 89 ABnA 0457 457 457

Collecte Advent

05-12-2021
Kerk in Actie
Zending 

Kerk in Actie
nL 89 ABnA 0457 457 457

Collecte Zending december

12-12-2021
Kerk in Actie
Binnenlands diaconaat

Kerk in Actie
nL 89 ABnA 0457 457 457

Collecte Diaconaat december

19-12-2021
Protestantse Kerk
Jong Protestant 

Jeugdwerk Protestantse Kerk
nL 52 ABnA 0414 141 415

Collecte Jong Protestant december

25-12-2021
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 uw Kerk in Actie-

consulent. Kijk op kerkinactie.nl/consulenten voor de contactgegevens.

33



COLOFON

Samenstelling: Mathilde Schouwstra

Fotografie: Johannes Odé, Jaco Klamer, Dio van Maaren, Johannes Odé,  

Marieke Viergever, Unsplash, Kerk in Actie, Protestantse Kerk

Vormgeving: Lennart Engelsma van Ladenius Communicatie, Utrecht 

Drukwerk: De Groot Drukkerij, Goudriaan

Protestantse Kerk
Postbus 8504

3503 RM Utrecht

(Bezoekadres: Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht)

T  030 880 18 80

E  info@protestantsekerk.nl

I  www.protestantsekerk.nl

Kerk in Actie
Postbus 456

3500 AL Utrecht

T  030 880 14 56

E  info@kerkinactie.nl

I  www.kerkinactie.nl

Jong Protestant
Postbus 8504

3503 RM Utrecht

T  030 880 14 38

E  jongprotestant@protestantsekerk.nl

I  www.jongprotestant.nl
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Kerk in Actie draagt de keurmerken:




