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Kerk in Actie draagt de keurmerken:

Samen zijn we
de kerk in actie

Collecterooster 2022 - alle projecten op een rij
16-01-2022
Protestantse Kerk Ondersteuning gemeenten
Toerusting voor werkers in de kerk

Kerk in Actie Wereldiaconaat
India - Onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst
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Kerk in Actie Zending
Egypte - De kerk staat op tegen armoede in het dorp
04-09-2022

Protestantse Kerk Jong Protestant
Interactief aan de slag met de Bijbel

Kerk in Actie Werelddiaconaat
Myanmar - Een volwaardige plek voor mensen
met een beperking
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06-02-2022 Zondag werelddiaconaat
9

13-02-2022
Kerk in Actie Noodhulp
Nepal - Meer werkgelegenheid voor jongeren
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06-03-2022 Veertigdagentijd
Kerk in Actie Zending
Rwanda - Met zusters werken aan gezond eten
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09-03-2022 Biddag / Internationale vrouwendag (08-03)
Kerk in Actie Werelddiaconaat
Bangladesh - Veilig koken en meer inkomen voor vrouwen

11

13-03-2022 Veertigdagentijd
Kerk in Actie Binnenlands diaconaat
Kerk zijn doe je met elkaar
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20-03-2022 Veertigdagentijd
Kerk in Actie Werelddiaconaat
Indonesië - Een betere toekomst voor straatkinderen
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27-03-2022 Veertigdagentijd
Protestantse Kerk Missionair werk
Jong en oud thuis in de kliederkerk
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03-04-2022 Veertigdagentijd
Kerk in Actie Werelddiaconaat
Moldavië - Kinderen en ouderen worden gezien

14

10-04-2022 Veertigdagentijd/Palmpasen
Protestantse Kerk Jong Protestant
PaasChallenge: inleven in het paasverhaal
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17-04-2022 Pasen
Kerk in Actie Werelddiaconaat
Libanon - Kansen voor jongeren in achterstandswijk

15

08-05-2022 Bevrijdingsdag (05-05)
Kerk in Actie Noodhulp
Nigeria - Noodhulp en werken aan vrede

16

15-05-2022
Kerk in Actie Binnenlands diaconaat
Op adem komen in De Glind

17

22-05-2022
Protestantse Kerk Missionair werk
Oog voor kinderen in pioniersplekken
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29-05-2022
Protestantse Kerk Jong Protestant
Diaconaat: ook voor jongeren

18

05-06-2022 Pinksteren
Kerk in Actie Zending
Zuid-Afrika - Bijbel brengt arme boeren in actie

19

26-06-2022 Wereldvluchtelingendag
Kerk in Actie Binnenlands diaconaat
Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren
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14-08-2021 Zomerzending

30-01-2022

Kerk in Actie Werelddiaconaat
Oeganda - Goed boeren in een lastig klimaat

gebruiksaanwijzing

Samen zijn we
de kerk in actie

Collecterooster 2022

03-07-2022
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23-01-2022
Protestantse Kerk Missionair werk
Kerk in, van en voor het dorp

Voorwoord

19

21

22

11-09-2022
Protestantse Kerk Jong Protestant
De kerk: een thuis voor jongeren
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18-09-2022 Najaarsactie
Kerk in Actie Zending
Syrië - De kerk als plek van hoop en herstel
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26-09-2022 Vredesweek
Kerk in Actie Zending
Colombia - Vrouwen als vredestichters
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02-10-2022 Israëlzondag
Protestantse Kerk Kerk & Israël
Kerk en Israël: onopgeefbaar verbonden

24

09-10-2022
Protestantse Kerk Missionair werk
Pioniersplekken: nieuwe vormen van kerk zijn

24

16-10-2022 Wereldvoedseldag
Kerk in Actie Zending
Indonesië - Een beter inkomen voor Javaanse boeren

25

02-11-2022 Dankdag
Kerk in Actie Werelddiaconaat
Pakistan - Opstaan voor een menswaardig bestaan

26

06-11-2022 Najaarszending
Kerk in Actie Zending
Zambia - Uitzending Thijs en Marike Blok

27

13-11-2022
Kerk in Actie Zending
Golfstaten - De kracht van bijbelverhalen

Samen zijn we de kerk in actie, in afhankelijkheid
van onze God. We wensen u een gezegend
collectejaar toe.
Dank voor uw betrokkenheid!

29

29

Jurjen de Groot
Algemeen directeur dienstenorganisatie
Protestantse Kerk in Nederland

30

P.S. Kijk eens op protestantsekerk.nl/visienota

27-11-2022 Advent
Kerk in Actie Werelddiaconaat
Colombia - Onderwijs voor werkende kinderen

De titel van de nieuwe visienota van de Protestantse
Kerk is: Van U is de toekomst. Hiermee belijden we
dat die toekomst niet van ons afhangt, dat wij de
kerk niet hoeven te redden. God zelf zorgt daarvoor.
In die ontspannenheid mag u uw werk doen.
Verantwoordelijk werk, dat wel. Met het collecterooster
2022 kunt u handen en voeten geven aan een deel
van uw diaconale werk. Nogmaals, we weten niet
wat het nieuwe jaar ons brengt. Of we veel kunnen
collecteren of weinig. Wat we wel weten is dat God
ons werk wil zegenen. En dan zal er genoeg zijn
voor velen.
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20-11-2022 Eeuwigheidszondag
Protestantse Kerk Pastoraat
Samen gedenken in dorp of stadswijk

Een nieuw collecterooster, voor een nieuw jaar:
2022. Wat gaat dit jaar ons brengen? Waar we
voorheen precies wisten hoe we het (kerkelijke) leven
zouden organiseren, weten we sinds maart 2020
dat alles zomaar kan veranderen. De afgelopen tijd
is een bewogen tijd geweest, niet in het minst voor
u als diakenen. Er kwamen extra hulpvragen op u af
en door het wegvallen van fysieke kerkdiensten en
activiteiten werd het werven van fondsen een nog
grotere uitdaging dan anders.

04-12-2022 Advent
Kerk in Actie Werelddiaconaat
Libanon/Jordanië/Irak - Creëren van banen voor jongeren
11-12-2022 Advent
Kerk in Actie Binnenlands diaconaat
Vrolijkheid in asielzoekerscentra
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18-12-2022 Advent
Protestantse Kerk Jong Protestant
Ontdekken wat Kerst betekent

∞	Dit landelijke collecterooster kunt u gebruiken
als leidraad bij het opstellen van uw plaatselijke
rooster, waarbij er uiteraard ruimte is voor eigen
collectedoelen.
∞	De collecteprojecten staan op datum. Duidelijk
aangegeven is of het om een collecte voor de
Protestantse Kerk, Kerk in Actie of Jong Protestant
gaat. We hebben ook aangegeven om wat voor
soort collecte het gaat. Bijvoorbeeld Kerk in Actie/
Werelddiaconaat 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. Een
paar voorbeelden: op de zondag na bevrijdingsdag
collecteren we voor oorlogsslachtoffers in Nigera,
op Wereldvluchtelingendag voor mensen die
zonder papieren in Nederland leven en vlak voor
de start van het WK-voetbal voor arbeidsmigranten
in de Golfstaten.
∞	Wilt u alle collecteprojecten in één oogopslag
zien? Gebruik dan het uitklapvel van de cover.
Hierop wordt met paginanummers aangegeven
waar u in het rooster de projectbeschrijvingen
vindt. Op pagina 36 vindt u de afdrachtgegevens.
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Inhoud
06	(Online) collecteren:
zo brengt het meer op!
08	Collecteprojecten Protestantse Kerk,
Kerk in Actie, Jong Protestant
33 	Collecteren bij een speciale viering
34 Achter de schermen bij Kerk in Actie
36 Afdrachtgegevens collecteopbrengsten

25-12-2022 Kerst
Kerk in Actie Kinderen in de knel
Sta op voor kinderen in de knel
(collectedoel tweede helft 2022 bekend)

31

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

(Online) collecteren: zo brengt het meer op
Online collecteren: sommige gemeenten doen het
al langer, maar ‘sinds corona’ doet elke gemeente
het. Wat zijn de verschillende manieren om online
te collecteren?
∞ Met een app
Collecteren via een app is eenvoudig en onderzoek
wijst uit dat het meer oplevert dan de traditionele vorm
van collecteren. Er zijn diverse aanbieders, bijvoorbeeld
Donkey Mobile, Givt, Chrch en Appostel.
∞ Met een QR-code
Een QR-code, die u met een QR-codegenerator
makkelijk zelf kunt maken en bij een project of actie
kunt plaatsen, is laagdrempelig en effectief. Een
QR-code is eenvoudig te scannen met een mobiele

telefoon, waarna de gebruiker een gift kan overmaken.
Let op welk rekeningnummer u inzet: dat van uw eigen
diaconie of dat van Kerk in Actie?
∞ Via een bankrekeningnummer
Een app en QR-code mogen het vermelden van een
bankrekeningnummer nooit vervangen, omdat er altijd
gemeenteleden zijn die geen gebruik maken van
digitale middelen. Combineer altijd meerdere opties.
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Wilt u zeker weten 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. Kijk op
kerkinactie.nl/kidsinactie voor alle ideeën en materialen
van Kids in Actie. Heeft uw gemeente al een eigen
Rainbow? Hij is gratis voor alle gemeenten die
structureel collecteren voor Kerk in Actie.

Wilt u advies bij het kiezen van een app of weten
hoe u de app in uw gemeente optimaal inzet,
bijvoorbeeld door gebruik te maken van push
berichten? Of wilt u meer weten over de QR-code?
Kijk op kerkinactie.nl/collecte of vraag uw
consulent om raad.

Zo haalt u meer
uit een collecte
∞ Promoot maximaal
Bij elk collecteproject in dit collecterooster ziet u een
verwijzing naar onze website. Hier vindt u materialen
waarmee u het project kunt promoten. Voor alle
collecten is er een collecteflyer, collecteafkondiging
en promotiebericht beschikbaar. Voor de Kerk in
Actie-collecten is er ook een powerpointpresentatie
en/of collectefilmpje en zijn er persoonlijke verhalen en
foto’s van het project. Promoot de collecte minimaal
een week van tevoren en maak gebruik van alle media
kanalen (print en online) van uw gemeente, zodat
ook mensen die de kerkdienst niet bijwonen op de
hoogte zijn.
∞ Maak een persoonlijk filmpje
Wilt u er zeker van zijn dat een project de aandacht
trekt? Deel een kort filmpje waarin u zelf vertelt
waarom u dit een bijzonder project vindt, wat u raakt
en waarom het belangrijk is om ervoor te geven. U
kunt dit natuurlijk ook vragen aan iemand die zich
bij het project betrokken voelt. Gaat het om bijvoorbeeld een jongerenproject? Laat dan een jongere
zijn/haar motivatie delen.

Laat Rainbow
vliegen!

∞ Kies een originele manier van collecteren
Kent u de leeftijdcollecte? Kondig een collecte van
tevoren aan en vraag gemeenteleden of ze, als de
collecte wordt gehouden, hun leeftijd in geld willen
geven. Aan hen de keuze hoe ze dat doen. Iemand van
bijvoorbeeld 35 jaar kan € 0,35, € 3,50 of € 35 geven.
Gemeenten die een leeftijdcollecte hielden, merkten
een grotere betrokkenheid bij de collecte én een hogere
opbrengst. Een andere manier die gemeenteleden
aanmoedigt om meer te geven is de ‘ver(drie)dubbelaar’.
Als u als diaconie aankondigt een collecteopbrengst
te ver(drie)dubbelen, wordt er meer gegeven.
∞ Collecteer ook bij een speciale viering
Weet u dat er een (tijdloos) collecterooster voor
speciale vieringen en momenten is, zoals bijvoorbeeld
een doopdienst, belijdenisdienst of moederdag? Lees
meer op pagina 30.
∞ Vier het resultaat
Vergeet nooit om de opbrengst te delen en de gevers
te bedanken. Bedenk hoe u dit op een aansprekende
manier kunt doen. Ook hiervoor kunt u bijvoorbeeld
een kort filmpje opnemen.

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

Kom samen met
uw gemeente in actie

Blijf op de hoogte
Nieuwsbrief voor diakenen, zwo- en zendingscommissies
Elke maand verstuurt Kerk in Actie een nieuwsbrief (zowel op
papier als online) voor diakenen, zwo- en zendingscommissies.
Ga naar kerkinactie.nl/nieuwsbrieven voor een abonnement
op de digitale nieuwsbrief en mail naar abonnementen@
protestantsekerk.nl voor een abonnement op de papieren
nieuwsbrief. Natuurlijk kunt u zich ook abonneren op de
(digitale) nieuwsbrief voor gemeenteleden, met ook daarin
veel projectnieuws.

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. Heel veel andere
leuke voorbeelden van acties staan
in de brochure Samen in Actie, te
bestellen via kerkinactie.nl. Kijk ook
op kerkinactie.nl/ideeenbank.

Magazine voor werkers in de Protestantse Kerk
Het kadermagazine van de Protestantse Kerk voorziet
alle werkers in de kerk van inspiratie, nuttige informatie
en praktische tips. Ga voor een gratis abonnement naar
protestantsekerk.nl/magazine.
Magazine Petrus
In het ledenmagzine van de Protestantse Kerk leest u vier
keer per jaar verhalen van geloof, hoop en liefde uit de kerk in
binnen- én buitenland. Ga voor een gratis abonnement naar
petrus.protestantsekerk.nl.

Vragen, opmerkingen, suggesties? Kijk
op kerkinactie.nl/collecte of neem
contact op met uw Kerk in Actieconsulent: kerkinactie.nl/consulenten.
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Zondag 23 januari

Zondag 30 januari

Zondag 6 februari

januari

Zondag 16 januari

februari

Na de watersnoodramp in 1953
werd Nederland beschermd
tegen overstromingen. In veel
andere landen moeten mensen
zelf tegen wateroverlast vechten.
Daarom collecteren we voor
boeren in Oeganda die lijden
onder klimaatverandering.

Collecte Protestantse Kerk
Ondersteuning gemeenten

Collecte Protestantse Kerk
Missionair werk

Collecte Protestantse Kerk
Jong Protestant

Collecte Kerk in Actie
Werelddiaconaat

Toerusting
voor werkers
in de kerk

Kerk in,
van en voor
het dorp

Interactief
aan de slag
met de Bijbel

Oeganda

De grootste vrijwilligersorganisatie
van Nederland: zo wordt de
kerk wel genoemd. Ook in
onze protestantse kerken zijn
tienduizenden mensen actief:
van missionair werkers tot
kerkrentmeesters, van musici tot
jeugdwerkers en van pastoraal
werkers tot diakenen. Het is
belangrijk dat zij goed toegerust
aan de slag gaan. Daarom
ondersteunt de Protestantse
Kerk vrijwilligers - maar ook
professionals - met een groot
en gevarieerd trainingsaanbod.
Hiermee kunnen zij hun kennis en
vaardigheden vergroten, ideeën
opdoen en ervaringen uitwisselen.

In veel dorpen speelt de
kerk een belangrijke rol: als
geloofsgemeenschap, maar ook
maatschappelijk en cultureel.
De Dorpskerkenbeweging van
de Protestantse Kerk biedt kleine
gemeenten een platform waar
zij hun ervaringen kunnen delen,
ideeën kunnen opdoen en elkaar
kunnen inspireren en motiveren
om kerk in, van en voor het dorp
te zijn. Veel dorpskerken hebben
hierdoor (opnieuw) verbindingen
gelegd met hun buurt. Door
samen te werken met anderen
kan ook een kleine groep van
betekenis zijn.

Elk jaar strijden jongerengroepen
uit heel Nederland voor de
hoogste score bij Sirkelslag,
een interactief bijbelspel
van Jong Protestant, de
jeugdwerkorganisatie van de
Protestantse Kerk. De groepen
spelen het spel vanaf hun eigen
locatie en staan online met
elkaar in verbinding. Bij Sirkelslag
staan altijd een bijbelverhaal
en vaak ook diaconale thema's
centraal. Jongeren gaan zo op
een ongedwongen manier met
geloofsonderwerpen aan de slag.
Voor kerken is Sirkelslag een
mooie kans om hen betrokken te
houden.

Klimaatverandering zorgt in het
noorden van Oeganda voor steeds
meer droogte én overstromingen.
Het wordt steeds moeilijker om
genoeg voedsel te verbouwen.
De Oegandese Anglicaanse Kerk
steunt boeren en boerinnen in
hun strijd om het bestaan. Ze
krijgen (landbouw)training op
demonstratievelden. Daar leren
ze hoe je met droogtebestendige
zaden en houtbesparende ovens,
door bomen te planten en oogst
goed op te slaan beter bestand
bent tegen het klimaat. De boeren
geven hun kennis weer door aan
anderen.

Meer lezen
kerkinactie.nl/collecterooster

Meer lezen
kerkinactie.nl/collecterooster

Meer lezen
kerkinactie.nl/collecterooster

Meer lezen
kerkinactie.nl/boerinoeganda
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Goed boeren in
een lastig klimaat

Wat betekent dit project
voor Dorothy?
Dorothy is boerin in Noord-Oeganda. “Vroeger wisten we
precies wanneer het regenseizoen kwam en wanneer het
droog zou blijven. Maar nu zijn er lange droge periodes en
valt er soms juist heel veel regen. Dat is lastig met planten en
oogsten”, legt ze uit. Dorothy heeft geleerd hoe ze haar oogst
beter kan bewaren. Af en toe komt ze samen met andere
boerinnen en boeren én met iemand van de kerk bij elkaar.
Ze praten dan over betere zaden, hoe ze bomen kunnen
planten om erosie tegen te gaan, moestuinen kunnen
aanleggen en regenwater kunnen opvangen.
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Zondag 13 februari

Zondag 6 maart

Woensdag 9 maart

maart

maart

februari

2 MAART-16 APRIL 2022

Op 8 maart was het
Internationale Vrouwendag.
Daarom collecteren we voor
een beter leven voor vrouwen
en hun gezinnen in Bangladesh.

collecte Kerk in Actie
Noodhulp

40dagentijdcollecte Kerk in Actie
Zending

Biddagcollecte Kerk in Actie
Werelddiaconaat

Nepal

Rwanda

Bangladesh

Meer werkgelegenheid voor jongeren

Met zusters werken
aan gezond eten

Veilig koken en
meer inkomen voor
vrouwen

Omdat de werkloosheid in Nepal
hoog is, vertrekken veel jongeren
naar India, Maleisië of de Golfstaten.
Daar zijn de arbeidsomstandigheden
erbarmelijk en de lonen laag.
Door de coronapandemie moesten
veel van deze arbeidsmigranten
terugkeren. Kerk in Actie creëert
in Nepal voor 2500 jongeren
werkgelegenheid, zodat zij in hun
eigen omgeving een menswaardig
bestaan kunnen opbouwen. De
jongeren krijgen een landbouw
training of vakopleiding en een
stageplek en coaching. Ook
worden zij in contact gebracht
met afnemers of werkgevers.

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

Meer lezen
kerkinactie/jongerennepal

Meer lezen
kerkinactie.nl/40dagentijd
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Dit is de eerste zondag in de Veertigdagentijd.
De komende weken gaan we aan de slag met
de zeven werken van barmhartigheid.
Elk collecteproject in de Veertigdagentijd past
bij een van die zeven werken.

In Bangladesh zijn overstromingen
of soms juist droogte een bedreiging
voor de voedselvoorziening. Maar
een ingenieus kooktoestel levert
voor vrouwen in dit Zuid-Aziatische
land niet alleen meer inkomen op,
het is ook nog milieuvriendelijk.
Het kooktoestel zet de helft van
het gestookte hout en groenafval
om in biochar: een restproduct
dat lijkt op houtskool. Het wordt
door de vrouwen verwerkt tot
tot en verkocht als natuurlijke,
milieuvriendelijke bodemverrijker.
Het kooktoestel veroorzaakt ook
minder rook en is dus gezonder.

Meer lezen
kerkinactie.nl/vrouwenbangladesh

Wat betekent dit project
voor Vogiroth en zijn vrouw?
Boer Vogiroth en zijn vrouw leven van de aardappelteelt.
Door overstromingen mislukt de oogst vaak en verzuurt de
grond. Toen Vogiroth en zijn vrouw hoorden over biochar,
dat niet alleen de bodem verrijkt, maar ook veel water
absorbeert en verzuring tegengaat, besloten zij het nieuwe
kooktoestel te gaan gebruiken. De vrouw van Vigoroth leerde
via een vrouwengroep hoe het kooktoestel werkt en hoe
ze biochar maakt. Sinds het gebruik van biochar oogsten
ze meer aardappels van een betere kwaliteit. Het gezin wil
meer biochar produceren, zodat ze geen kunstmest meer
nodig hebben en hun grond beter beschermd is tegen
overstromingen.
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Zondag 13 maart

Zondag 27 maart

2 MAART-16 APRIL 2022

2 MAART-16 APRIL 2022

maart

maart

2 MAART-16 APRIL 2022

Zondag 20 maart

40dagentijdcollecte
Kerk in Actie
Binnenlands diaconaat

40dagentijdcollecte
Kerk in Actie
Werelddiaconaat

40dagentijdcollecte
Protestantse Kerk
Missionair werk

Kerk zijn
doe je met
elkaar

Indonesië

Jong en oud
thuis in de
kliederkerk

Hoe zorg je er als diaconie voor
dat je betrokken bent op het leven
van mensen? Hoe zet je daarin
de mens centraal en niet het
probleem dat iemand heeft? Kerk
in Actie begeleidt en ondersteunt
kerken in hun diaconale taak
om van betekenis te zijn in
hun omgeving. Dat gebeurt
bijvoorbeeld bij een Friese kerk
die het initiatief ‘De Woonkamer’
steunt. Mensen die eenzaam
zijn of met een ziekte worstelen
kunnen er wekelijks terecht om
hun verhaal te delen en anderen
te ontmoeten.

In de Indonesische stad
Yogyakarta leven veel kinderen op
straat. De organisatie Dreamhouse
kijkt naar hen om. Ze zoekt de
kinderen op en geeft begeleiding
en noodopvang. Voor kinderen
die niet meer op straat willen
wonen, is er een opvanghuis
en onderwijs. Dreamhouse wil
ook voorkomen dat kinderen op
straat belanden en ondersteunt
daarom hun ouders om financieel
zelfredzaam te worden. Zo
kunnen zij hun kinderen voeden,
kleden en naar school laten gaan.

Meer lezen
kerkinactie.nl/40dagentijd

Meer lezen
kerkinactie.nl/40dagentijd
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Een betere toekomst
voor straatkinderen

Wat betekent dit project
voor Chantal?
Ze draait al vanaf de start mee in de werkgroep van kliederkerk
Maassluis. Inmiddels zijn er allerlei contacten ontstaan tussen
mensen van alle generaties. Dat is precies waarom Chantal zo
enthousiast is over kliederkerk. “Jong en oud ontdekken op een
creatieve manier samen een bijbelverhaal. Iedereen kan er iets
uithalen wat voor hem of haar belangrijk is. Iedereen is welkom,
wie je ook bent en of je nu wel of niet bij een kerk hoort.
Breng je een gast mee, alleen nog maar beter! Het samen eten
is de kers op de taart. Kortom, bij ons is het altijd een feestje!”

Kliederkerken zijn gastvrij, creatief
en aantrekkelijk voor gezinnen, juist
ook voor wie vervreemd is van
kerk en geloof. In een kliederkerk
ontstaan spelenderwijs nieuwe
contacten tussen mensen van alle
generaties. Jong en oud, zoeker
en kerkganger ontdekken samen
de betekenis van bijbelverhalen,
leren van elkaar en komen (weer)
in aanraking met de kerk en het
geloof. De Protestantse Kerk
in Nederland ondersteunt de
kliederkerken zodat zij kunnen
groeien als vindplaats van geloof,
hoop en liefde.

Meer lezen
kerkinactie.nl/40dagentijd
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Zondag 3 april

Zondag 17 april

2 MAART-16 APRIL 2022

2 MAART-16 APRIL 2022

april

april

2 MAART-16 APRIL 2022

Zondag 10 april

40dagentijdcollecte
Kerk in Actie
Werelddiaconaat

Palmpasencollecte
Protestantse Kerk
Jong Protestant

Moldavië

PaasChallenge:
inleven in het
paasverhaal

Kinderen en ouderen
worden gezien
Door de hoge werkloosheid in
Moldavië werken veel mensen
in het buitenland. Kinderen en
ouderen blijven achter en krijgen
thuis niet de zorg en aandacht
die ze nodig hebben. In de twee
opvangcentra van de christelijke
organisatie Bethania krijgen ze dat
wel. Kwetsbare kinderen worden
na schooltijd opgevangen en
krijgen eten en drinken en hulp bij
hun huiswerk. Ouderen kunnen in
de opvangcentra terecht voor een
gezonde maaltijd, gezamenlijke
activiteiten en basisvoorzieningen
zoals een douche.

Elk jaar doen meer dan zesduizend
jongeren in de week voor Pasen
mee met de PaasChallenge. Met
dit spel, dat gemaakt is door Jong
Protestant, de jeugdwerkorganisatie
van de Protestantse Kerk, leren
de jongeren de karakters uit het
paasverhaal kennen. Door middel
van allerlei opdrachten leven ze
zich in in bijvoorbeeld Petrus, Judas
en Maria en wordt hun de vraag
gesteld welke keuzes zij zouden
maken in de situatie van toen.
Jongeren ervaren de PaasChallenge
als ontdekkend en verrijkend.

Meer lezen
kerkinactie.nl/40dagentijd

Meer lezen
protestantsekerk.nl/40dagentijd
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Paascollecte Kerk in Actie
Werelddiaconaat

Libanon
Kansen voor
jongeren in
achterstandswijk

Wat betekent dit project
voor Midas?
Midas (16) woont na zijn vlucht uit Syrië in buurland Libanon.
In Bourj Hammoud is het leven moeilijk, maar hij laat zich niet
ontmoedigen. Doordat hij een paar jaar niet naar school kon, zit
hij nu in de klas met kinderen die veel jonger zijn dan hij. Maar
hij werkt hard en maakt goede vorderingen. Op het Manara
centrum krijgt hij bijles en doet hij mee aan de fitnessworkshop
van jongerenwerker Fouad. Hierdoor voelt hij zich veel
gezonder en fitter. Met Fouad kan hij goede gesprekken voeren:
over het leven, het geloof en alles wat hem bezighoudt.

In Bourj Hammoud, een
overbevolkte en arme wijk in
Beiroet, zijn de problemen niet
te overzien. Geweld, verslaving,
criminaliteit, werkloosheid en
gebrek aan goed onderwijs
ontneemt de jongeren die er
wonen elk perspectief op een
betere toekomst. Kerk in Actie
steunt het werk van het Manara
Youth Center van Youth for
Christ. Dit centrum geeft jongen
psychosociale hulp en helpt hen
om hun trauma’s te verwerken.
Jongeren krijgen er ook
huiswerkbegeleiding en kunnen
er een vaktraining volgen.

Meer lezen
kerkinactie.nl/40dagentijd
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Zondag 8 mei

Zondag 15 mei

Zondag 22 mei

Collecte Kerk in Actie
Noodhulp

Collecte Kerk in Actie
Binnenlands diaconaat

Collecte Protestantse Kerk
Missionair werk

Nigeria

Op adem
komen in
De Glind

Oog voor
kinderen in
pioniersplekken

Het dorp De Glind is een
veilige haven voor kwetsbare,
uithuisgeplaatste kinderen en
jongeren. Zij kunnen in deze
hechte dorpsgemeenschap
herstellen van hun trauma’s,
weer gewoon kind zijn en
jongeren kunnen er werken aan
hun toekomst. In De Glind, dat
ook wel het 'Jeugddorp' wordt
genoemd, geloven ze sterk in de
helende kracht van een stabiel
gezinsleven. Ruim 120 kinderen
en jongeren worden opgevangen
in 28 gezinshuizen die verspreid
staan over het verder gewone
dorp.

Kenmerkend voor pioniersplekken
van de Protestantse Kerk in
Nederland is dat zij aansluiting
zoeken bij de leefwereld van de
bezoekers door het evangelie
te delen op een manier die bij
hen past. Zo hebben kinderen
bij pioniersplek Het Badhuis in
Zwijndrecht hun eigen plek. Bij
de kidsclub en BadhuisForYouth
is er alle ruimte voor gezelligheid,
leuke activiteiten en goede
gesprekken. De Protestantse Kerk
ondersteunt het werk van deze
nieuwe vormen van kerk zijn door
heel Nederland.

Meer lezen
kerkinactie.nl/deglind

Meer lezen
kerkinactie.nl/collecterooster

Noodhulp en werken
aan vrede
In het noorden van Nigeria
zijn ruim 2 miljoen christenen
en moslims op de vlucht voor
geweld in eigen land. Een deel
van hen wordt opgevangen in
vluchtelingenkampen, maar de
meesten zijn terecht gekomen
in dorpen waar de inwoners
zelf al nauwelijks rond kunnen
komen. Met de komst van de
vluchtelingen is er een tekort
aan voedsel, water en hygiëne.
Nigeriaanse kerken steunen de
vluchtelingen op hun nieuwe
plek, maar ook bij een mogelijke
terugkeer en het verwerken van
trauma's.

Meer lezen
kerkinactie.nl/
vluchtelingen-nigeria

16

Wat betekent dit project
voor Mawa?
“Toen mannen mijn dorp aanvielen, ben ik met drie van mijn
kinderen gevlucht”, vertelt Mawa. “Meer dan drie uur hebben
we ’s nachts gelopen naar een dorp in de buurt. De volgende
dag zijn we verder gegaan. Ik hoop en bid dat ik mijn man en
mijn andere twee kinderen terug zal zien. Het leven in dit dorp
waar ik nu verblijf is erg moeilijk. We hebben geen schoon
drinkwater. Mijn baby en ik hebben cholera gehad. Ik hoop
dat God iemand stuurt om schoon drinkwater naar ons te
brengen. Dan worden mijn kinderen niet meer ziek.”

mei

mei

Op 5 mei vierden wij bevrijdingsdag. Wij gunnen anderen onze
vrijheid ook. Daarom collecteren
we voor slachtoffers van geweld
in Nigeria.

Zondag 29 mei

Zondag 5 juni

Zondag 26 juni

mei

Vandaag is het Pinksteren: het
feest van de Geest die mensen
over de hele wereld inspireert. De
arme boeren in KwaZulu-Natal zijn
daar een prachtig voorbeeld van.

Pinkstercollecte
Kerk in Actie
Zending

Collecte Protestantse Kerk
Jong Protestant

Diaconaal werk, is dat alleen iets
voor volwassenen? Nee! Jong
Protestant, de jongerenorganisatie
van de Protestantse Kerk, en Kerk
in Actie hebben werkvormen
ontwikkeld waarmee jongeren
kunnen kennismaken met diaconaat.
De ervaringen zijn erg positief.
Jongeren ontdekken samen met
hun jeugdleider en een diaken op
welke manieren ze van betekenis
kunnen zijn voor de mensen
om hen heen en hoe dat ook
hun eigen leven verrijkt. Het
programma stimuleert hen ook
om diaconaal actief te blijven.

Meer lezen
kerkinactie.nl/collecterooster
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Zuid-Afrika
Bijbel brengt
arme boeren in actie

Wat betekent dit
project voor Xolile en
haar oma?
Xolile is 13 jaar en woont samen met haar broers
en zussen bij haar oma. Haar oma brengt veel
tijd door in haar tuin en verbouwt en kweekt daar
groente en fruit. Ook repareert ze kleding voor
extra inkomsten. Xolile helpt haar oma door de
tuin te besproeien en door de herstelde kleding
naar de eigenaren terug te brengen. Xoliles
oma is enthousiast over de training die ze heeft
gekregen, haar bedrijfje bloeit als nooit tevoren.
“Ik heb geen geldzorgen meer en kan goed voor
mijn kleinkinderen zorgen. Ik geniet ervan om te
zien hoe gezond en blij ze zijn”, zegt ze.

Hulp en perspectief
voor mensen zonder
papieren

juni

Diaconaat:
ook voor
jongeren

Collecte Kerk in Actie
Binnenlands diaconaat

Veel arme boeren in de ZuidAfrikaanse provincie KwaZulu-Natal
leven al generaties lang in armoede.
Ze geloven niet dat hun leven ooit
zal verbeteren. Een christelijke
ontwikkelingsorganisatie doorbreekt
deze mentaliteit door boeren
families te laten samenwerken.
De organisatie inspireert hen met
bijbelverhalen en leert hun hoe ze
met betere landbouwmethoden
de voedselopbrengst kunnen
verhogen. In het kader van
‘jong geleerd, oud gedaan’
investeert de organisatie juist
ook in kinderen zodat er een
structurele verbetering van de
leefomstandigheden optreedt.

Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder
verblijfsvergunning. Velen van hen zijn
arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte
asielprocedure in Nederland, bijvoorbeeld omdat
het land van herkomst hen niet accepteert.
Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en
er is altijd de angst op uitzetting. Diverse kerkelijke
initiatieven, zoals de Wereldhuizen in Amsterdam en
Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede
in Utrecht helpen met advies en dagbesteding en
stimuleren zo de veerkracht van deze mensen.

Meer lezen
kerkinactie.nl/bijbelsboeren

Meer lezen
kerkinactie.nl/hulpongedocumenteerden

Op 20 juni was het Wereldvluchtelingendag.
Daarom collecteren we voor mensen die
wereldwijd op de vlucht zijn en van wie een
deel een veilige plek in Nederland zoekt.
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juli

Zondag 14 augustus

Collecte Kerk in Actie
Werelddiaconaat

Collecte Kerk in Actie
Zending

India

Egypte

Onderwijs geeft
kansarme kinderen
een toekomst

De kerk staat op
tegen armoede
in het dorp

In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld
en buitengesloten. Schooluitval is
bij hen erg hoog hierdoor. Samen
met een Indiase partnerorganisatie
wil Kerk in Actie via deze kinderen
het onderdrukkende kastensysteem
doorbreken. De organisatie biedt
de kinderen voor en na schooltijd
huiswerkbegeleiding, muziek-,
dans- en sportlessen. Zo krijgen
ze zelfvertrouwen en verbeteren
hun schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht
aan het verbeteren van de thuis
situatie en het gezinsinkomen, om
zo samen met kinderen en ouders
de armoede te doorbreken.

Op het uitgestrekte platteland
van Egypte is er veel
armoede. Met een groot
ontwikkelingsprogramma
motiveert de Koptisch-Orthodoxe
kerk de dorpelingen om hun
armoede zelf te lijf te gaan
en te werken aan een betere
toekomst. In elk dorp werkt de
kerk drie tot vijf jaar lang samen
met de inwoners aan betere
gezondheidszorg, onderwijs en
werkgelegenheid. Er worden
ook alfabetiseringscursussen
georganiseerd, ondernemers
kunnen kleine kredieten afsluiten
en huizen worden gerepareerd.

Meer lezen
kerkinactie.nl/onderwijsindia
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Wat betekent dit project
voor Maryam?
Het Egyptisch dorpje El-Maamareya had lange tijd te maken met
enorme milieuvervuiling. Inwoners gooiden huishoudelijk afval
als papier, stof en plastic zomaar op straat en hadden geen idee
van de schadelijke gevolgen voor milieu en leefomgeving. De
Koptisch-Orthodoxe kerk startte er met hulp van Kerk in Actie
een ontwikkelingsprogramma, waarbij dorpelingen leerden hun
afval te hergebruiken. Na deze lessen begon Maryam Moussa
haar eigen recyclingsbedrijfje. Enorme stapels afval in het dorp
worden nu ingezet om papieren borden te maken, die ze gebruikt
om gerechten op te serveren en te verkopen. Van de kerk kreeg
ze bovendien een microkrediet. Maryams leven is voor altijd
veranderd: “Ik kan nu zelf mijn gezin onderhouden en mijn
kinderen naar school laten gaan!”

augustus

Zondag 3 juli

Meer lezen
kerkinactie.nl/kerkinegypte
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Zondag 11 september

Zondag 18 september

Zondag 25 september

Collecte Kerk in Actie
Werelddiaconaat

Collecte Protestantse Kerk
Jong Protestant

collecte Kerk in Actie
Zending

Vredeswerkcollecte Kerk in Actie
Zending

Myanmar

De kerk: een thuis
voor jongeren

Syrië

Colombia

DE KERK ALS PLEK
VAN HOOP EN HERSTEL

Vrouwen als vredestichters

Jongeren zijn de toekomst van de kerk! Des te
belangrijker dat zij zich er thuis voelen, dat ze serieus
worden genomen en dat ze een volwaardig stem
hebben. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die
hier zorgvuldig mee omgaan aantrekkingskracht
hebben op kinderen en jongeren. Daarom ontwikkelt
Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de
Protestantse Kerk, materialen voor jeugdwerkers en
andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een
plek is waar kinderen en jongeren zich gezien en geliefd
voelen.

Door de jarenlange burgeroorlog moesten veel
inwoners van Syrië vluchten en zijn er veel religieuze
gebouwen verwoest. De kerk in Syrië wil ondanks
alles een baken van hoop blijven. Kerk in Actie
ondersteunt hen bij het herstel van kerkgebouwen,
scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra,
kortom bij het weer opbouwen van de kerkelijke en
burgerlijke gemeenschappen. Herstel van de kerk het hart van de christelijke gemeenschap - betekent
immers herstel van de hele samenleving en hoop
voor de toekomst.

Colombia werd tientallen jaren lang geteisterd
door een gewapend conflict. In 2016 werd er een
vredesakkoord gesloten tussen de regering en
guerrillabeweging FARC. Er moet nog steeds veel
gebeuren om de samenleving weer op te bouwen.
Vrouwen uit verschillende kerken verenigden zich
voor een vreedzame samenleving. Zij willen vrouwen
die slachtoffer waren van geweld tot steun zijn en
zetten zich in voor verzoening en vredesopbouw.
De helende kracht van bijbelverhalen is hierbij een
belangrijke inspiratiebron.

september

Een volwaardige plek voor
mensen met een beperking
Gezinnen in Myanmar met een gehandicapt kind
of gehandicapte volwassene, zijn extra kwetsbaar.
Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben
daarnaast te maken met extra (medische) kosten.
Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen niet
alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen
met een handicap ook bij het vinden van werk.
Daarnaast krijgen lokale kerken en gemeenschappen
voorlichting en training over hoe zij mensen met een
beperking een volwaardige plek kunnen bieden en
hen diaconaal kunnen ondersteunen.

De najaarscampagne van Kerk in Actie is voor
Syrië. Na de jarenlange burgeroorlog heeft de
kerk in dit land onze steun hard nodig bij de
wederopbouw.

Meer lezen
kerkinactie.nl/gehandicaptenmyanmar
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Meer lezen
kerkinactie.nl/collecterooster

Meer lezen
kerkinactie.nl/kerkensyrië

Afgelopen week was het Vredesweek.
Daarom collecteren we voor een
vredesproject in Colombia.

Meer lezen
kerkinactie.nl/vrouwenincolombia

23

september

Zondag 4 september

Zondag 2 oktober

Zondag 9 oktober

zondag 16 oktober

Vandaag is het Wereldvoedseldag.
Daarom collecteren we voor
betere leefomstandigheden voor
boeren in Indonesië.

Collecte Protestantse Kerk
Missionair werk

Collecte Kerk in Actie
Zending

Kerk en Israël:
onopgeefbaar
verbonden

Pioniersplekken:
nieuwe vormen van
kerk zijn

Indonesië

Kerk en Israël, onderdeel van de Protestantse Kerk, en
Kerk in Actie werken samen vanuit een drievoudige
roeping: de onopgeefbare verbondenheid met het
volk Israël, de oecumenische roeping (verbondenheid
met Palestijnse christenen) en de diaconale roeping.
Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn belang
stelling wekken voor de joodse wortels van het
christendom, de ontmoeting met het jodendom
stimuleren en antisemitisme bestrijden. Predikanten
worden hierop toegerust.

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 nieuwe
vormen van kerk zijn die aansluiting zoeken bij
de omgeving en bij wat mensen bezighoudt. De
afgelopen tien jaar zijn er zo’n 150 pioniersplekken
vanuit de Protestantse Kerk gestart. Ze vormen
nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen waar de
boodschap van het evangelie gedeeld wordt op een
manier waarin mensen zich herkennen.

Op het Indonesische eiland Java
wonen veel boerengezinnen die
nauwelijks kunnen rondkomen.
Met steun van Kerk in Actie
helpt de Javaanse kerk hen om
duurzaam te ondernemen en
coöperaties op te zetten. Tijdens
trainingen worden christelijke
waarden en normen gekoppeld
aan het bedrijven van landbouw.
Door de coöperaties raken
boeren minder afhankelijk van
tussenhandelaren en krijgen
ze een hogere prijs voor hun
producten. Het project is zo
succesvol dat het wordt uitgebreid
tot in Midden-Sulawesi.

Meer lezen
kerkinactie.nl/collecterooster

Meer lezen
kerkinactie.nl/landbouwindonesie

Vandaag is het Israëlzondag. Daarom
collecteren we voor de ontmoeting tussen de
kerk en Israël.

Meer lezen
kerkinactie.nl/collecterooster
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Een beter inkomen
voor Javaanse boeren

oktober

oktober

IsraElzondagcollecte Protestantse Kerk
Kerk & Israël
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november

Zondag 6 november

Dankdagcollecte
Kerk in Actie
Werelddiaconaat

Collecte Kerk in Actie
Zending

Pakistan

Zambia

Opstaan voor een
menswaardig bestaan

Uitzending
Thijs en Marike Blok

Op het Pakistaanse platteland
werken veel landloze boeren als
dagloner. Elke dag moeten ze
opnieuw werk zien te vinden.
Ze verdienen te weinig om
hun familie te onderhouden.
Kerk in Actie helpt hen met een
training en startkapitaal om
een onderneming te starten in
bijvoorbeeld de verkoop van
groenten of melk, of in het
repareren van fietsen of mobiele
telefoons. Boeren die wel een
stukje land hebben, krijgen
begeleiding om hun opbrengst
te verbeteren en hun inkomen te
verhogen.

In Zambia groeit de kerk. Goed
opgeleide predikanten zijn hard
nodig. De theologische faculteit
aan de Justo Mwale University
in Lusaka biedt kwalitatief goed
theologisch onderwijs. Thijs en
Marike Blok zijn als theologie
docenten door Kerk in Actie naar
deze universiteit uitgezonden. De
predikanten die zij samen met hun
Zambiaanse collega's opleiden,
leveren een waardevolle bijdrage
aan kerk en samenleving. In de
opleiding is ook aandacht voor
praktische onderwerpen zoals
hiv/aids, man-vrouwvraagstukken,
mensenrechten, politiek, voedselveiligheid en klimaatverandering.

Meer lezen
kerkinactie.nl/noadpakistan
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Wat betekent dit project
voor Framan?
Framan Manzoor, vader van drie kinderen, heeft samen met
zijn vrouw een klein stukje grond. Toch stond het water hen
de afgelopen jaren aan de lippen. De opbrengsten liepen terug,
maar de kosten stegen door het gebruik van bestrijdings
middelen en door de huur van een irrigatie-installatie en tractor.
Noad, de lokale partnerorganisatie van Kerk in Actie, leert Framan
en andere boeren alternatieve landbouwmethoden aan, waarbij
de bodem niet uitgeput raakt en de opbrengsten weer stijgen.
Framans land levert nu zoveel op dat hij niet alleen zijn gezin
kan onderhouden, maar zelfs groente kan verkopen.

Meer lezen
kerkinactie.nl/kerkzambia
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november

Woensdag 2 november

Zondag 13 november

Zondag 20 november

Zondag 27 november

Collecte Protestantse Kerk
Pastoraat

Adventscollecte Kerk in Actie
Werelddiaconaat

Samen gedenken in
dorp of stadswijk

Colombia

De gemeenten en pioniersplekken van de Protestantse
Kerk in Nederland bieden aan het einde van het
jaar steeds vaker gedachtenismomenten aan voor
wijk- of dorpsbewoners die te maken hebben gehad
met verlies en rouw. Deze vorm van pastoraat geeft
mensen de gelegenheid om samen stil te zijn en naar
muziek te luisteren, waarbij er uiteraard ook altijd een
luisterend oor is. Oog hebben voor mensen buiten
en binnen de kerk is een onmisbaar onderdeel van
gemeente zijn.

Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia
moeten elke dag zwaar en gevaarlijk werk doen.
Ze groeien op in een omgeving met veel geweld
en drugsgebruik, zoals in de sloppenwijken van
de hoofdstad Bogotá. Kinderen werken er op de
markt of in op de vuilnisbelt. School komt vaak
op de laatste plaats. Stichting De Kleine Arbeider,
partnerorganisatie van Kerk in Actie, geeft deze
kinderen onderwijs en maakt hen weerbaarder om
zo hun kansen op een betere toekomst te vergroten.

Op 21 november start het
WK-voetbal in Qatar. In de
aanloop daarnaartoe hebben
arbeidsmigranten enorm geleden.
Daarom collecteren we voor een
project dat arbeidsmigranten in
de Golfstaten helpt.

Dankdagcollecte
Kerk in Actie
Werelddiaconaat

Golfstaten
In de Golfstaten werken miljoenen
arbeidsmigranten. Ze maken lange
werkdagen onder erbarmelijke
omstandigheden om geld te verdienen voor hun familie ver weg.
Veel van deze arbeidsmigranten
zijn christen en willen graag meer
weten over de Bijbel, maar kunnen
zelf niet lezen. Het Bijbelgenoot
schap in de Golfstaten traint voor
gangers in storytelling: een vertelmethode waarbij bijbelverhalen
mondeling worden doorgegeven.
De eeuwenoude verhalen komen
zo tot leven en krijgen betekenis in
het leven van de arbeidsmigranten.
De Bijbel geeft moed en kracht.

Meer lezen
kerkinactie.nl/bijbelingolfstaten
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Wat betekent dit project
voor Kumari?
Kumari (46) kwam acht jaar geleden naar Bahrein en werkt
er zes lange dagen per week in de huishouding. Haar salaris
stuurt ze naar haar gezin dat in India achterbleef. Samen met
andere vrouwelijke arbeidsmigranten woont ze in een achterbuurt van de hoofdstad Manama. Veel moest ze achterlaten,
maar haar geloof nam ze mee. Elke donderdagavond bestudeert ze samen met andere vrouwen de Bijbel. Beulah, de
vrouw van de voorganger van een lokale kerk, helpt hen. Ze
maakt gebruik van de storytellingmethode van het Bijbel
genootschap in de Golfstaten. Kumari trekt zich eraan op.
“Mijn geloof groeit hier”, zegt ze. “God is dichtbij.”

Vandaag is het Eeuwigheidszondag.
Daarom collecteren we voor pastoraat
waarbij er aandacht is voor mensen die te
maken hebben met verlies en rouw.

Meer lezen
kerkinactie.nl/collecterooster

Onderwijs voor
werkende kinderen

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

november

november

De kracht van
bijbelverhalen

Meer lezen
kerkinactie.nl/kerst
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Zondag 11 december

Zondag 18 december

Zondag 25 december

Adventscollecte
Kerk in Actie
Werelddiaconaat

Collecte Kerk in Actie
Binnenlands diaconaat

Collecte Protestantse Kerk
Jong Protestant

KERSTcollecte Kerk in Actie
Kinderen in de knel

Vrolijkheid in
asielzoekerscentra

Ontdekken
wat Kerst
betekent

Sta op voor
kinderen in
de knel

Een op de drie vluchtelingen
die naar Nederland komen is
jonger dan achttien jaar. Ze
hebben vaak nare ervaringen
achter de rug en hun bestaan
in Nederland is nog jarenlang
onzeker. Stichting De Vrolijkheid
organiseert wekelijks meer dan
honderd kunstactiviteiten in bijna
dertig asielzoekerscentra. Dans,
theater, muziek, nieuwe media en
beeldende kunst zijn instrumenten
om de veerkracht van de jonge
azc-bewoners te versterken en
hun talenten tot bloei te laten
komen.

Welke overwegingen maakte de
herbergier toen Jozef en Maria
voor zijn deur stonden? Wat ging
er om in de herders toen ze de
engelen hoorden zingen? En wat
dachten de wijzen toen ze de ster
volgden? Met de KerstChallenge,
een spel van Jong Protestant,
de jeugdwerkorganisatie van
de Protestantse Kerk, kruipen
jongeren in de huid van de
personages uit het kerstverhaal.
Maar liefst zesduizend jongeren
doen hier elk jaar aan mee en
ontdekken zo meer over de Bijbel.

Miljoenen kinderen op deze
wereld groeien op in een onveilige
situatie. Honger, oorlog, geweld,
uitbuiting, achterstelling, de
lijst met problemen waar deze
kinderen mee te maken hebben
is lang en maakt somber. Kerk in
Actie komt voor hen op. Juist met
Kerst verdienen deze kwetsbare
kinderen extra aandacht en
steun. Doe daarom mee met de
jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in
Actie. In de loop van 2022 maken
we bekend welk kinderproject
het meest urgent is en ons
kerstproject wordt.

Meer lezen
kerkinactie.nl/kerst

Meer lezen
kerkinactie.nl/kerst

Meer lezen
kerkinactie.nl/kerst

Libanon/
Jordanië/Irak
Creëren van banen
voor jongeren

december

Miljoenen Syriërs zijn hun land
ontvlucht en onder meer terecht
gekomen in de buurlanden
Libanon, Jordanië en Irak. Ze
leven daar in extreme armoede en
proberen zo goed en zo kwaad als
dat kan een nieuw bestaan op te
bouwen. Vaak is dat lastig, omdat
zij geen werk kunnen vinden.
Daarom ondersteunt Kerk in Actie
jonge Syrische vluchtelingen en
arme lokale families met een
opleiding in sectoren waar veel
vraag is naar personeel, of met het
opzetten van een eigen bedrijf.

Meer lezen
kerkinactie.nl/kerst
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Wat betekent dit project
voor Ahmed?
De Syrische Ahmed Aqra woont sinds 2014 in Jordanië
en is sinds kort eigenaar van Do Marketing, een bedrijf dat
gespecialiseerd is in professionele reclamefotografie voor de
voedselindustrie. In Syrië deed Ahmed al ervaring op in het
fotograferen van etenswaren. Dankzij een lening en trainingen
kon hij betere apparatuur kopen, een eigen studio inrichten
en zes mensen aannemen onder wie drie andere Syrische
vluchtelingen. De mensen van Do Marketing horen inmiddels
bij de belangrijkste fotografen voor voedselfabrikanten in
Jordanië en de regio. Zo kunnen zeven families weer zelf in
hun levensonderhoud voorzien.

december

Zondag 4 december
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De collecte van vandaag is voor…

Collecteren tijdens een speciale viering

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

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

Wat is de
Protestantse
Kerk in
Nederland?

Wat is Jong
Protestant?

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.

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!

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
vallen onder 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
protestantsekerk.nl

Meer lezen
jongprotestant.nl

Meer lezen
kerkinactie.nl
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Wat is Kerk
in Actie?

Collectemoment

Collectesuggestie

Doopdienst

Kerk in Actie
Indonesië - Een betere toekomst voor straatkinderen

Overstapdienst

Jong Protestant
Kerk als thuisplek voor kinderen

Belijdenisdienst

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

Stille Week/ Vesperdiensten

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

Hemelvaart

Kerk in Actie
Golfstaten - De kracht van bijbelverhalen

Hervormingsdag

Kerk in Actie
Egypte - Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen

Moederdag

Kerk in Actie
Oeganda - Kwetsbare vrouwen en kinderen sterk maken

Examenuitslagen

Kerk in Actie
India - Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst

Vaderdag

Kerk in Actie
Colombia - Onderwijs voor werkende kinderen

Start zomervakantie

Kerk in Actie
Actie Vakantietas

Wereldarmoededag

Kerk in Actie
Moldavië - Kerk helpt kwetsbare mensen

Dag afschaffing slavernij

Kerk in Actie
India - Geen kinderarbeid in de textielindustrie

Wereldaidsdag

Kerk in Actie
Zambia - Maatjes voor aidswezen
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Kerk in Actie: een blik achter de schermen
Mede dankzij uw inzet kan Kerk in Actie
jaarlijks, samen met partnerorganisaties over
de hele wereld, opstaan tegen onrecht. Maar
hoe weet u dat een gift aan Kerk in Actie een
verantwoorde gift is? Hoe werkt het eigenlijk
achter de schermen? En wat betekende de
coronapandemie voor de projecten?

In 2020 en 2021 beheerste de coronapandemie de
wereld, en dat is in 2022 nog niet voorbij. Na de
eerste schrik hebben de partnerorganisaties van
Kerk in Actie zich snel herpakt en hun werk aangepast
aan de omstandigheden. Dat begon vaak met het
geven van voorlichting over het voorkomen van een
coronabesmetting en het uitdelen van mondkapjes
en zeep. Een aantal organisaties kon met hulp van
Kerk in Actie extra projecten uitvoeren om de meest
kwetsbare mensen met voedselhulp door de crisis
te helpen. In veel landen verloren mensen immers
hun baan als gevolg van de lockdown. En geen baan
betekent geen geld en geen eten.
De schade van de coronapandemie is groot. Naast
economische schade werden er kerken gesloten,
konden kinderen niet naar school en nam huiselijk
geweld toe. Er is werk aan de winkel! Veel partner
organisaties zullen nog een tijdlang extra kosten
hebben, want of het nu gaat om bijbelstudie, huiswerk
begeleiding of landbouwvoorlichting, zolang de
groepsgrootte beperkt blijft, moeten cursusleiders
meer uren maken. Daar houden we rekening mee bij
het beoordelen van de budgetten en plannen.

Contracten en verantwoording
Los van corona, hoe gaat Kerk in Actie precies te
werk in de samenwerking met partnerorganisaties?
We bouwen een langdurige relatie op met de kerken
en organisaties die projecten uitvoeren met fondsen
van Kerk in Actie. We gaan niet over één nacht ijs en
nemen de tijd om elkaar te leren kennen. Daarbij vinden
we het belangrijk dat de financiën van de partner
organisatie op orde zijn, dat de lokale gemeenschap
nauw betrokken is en dat er aandacht is voor man-vrouwverhoudingen. Een project moet ook in één van de
thema’s van Kerk in Actie passen.
Op basis van een projectvoorstel van de partner
organisatie komen we uiteindelijk tot een contract
waarin de doelen, activiteiten en het budget zijn
vastgelegd. Dat contract en ook onze begeleiding
moeten voldoen aan de normen die gelden voor hulp
organisaties. De boekhouding van Kerk in Actie wordt
natuurlijk ook gecontroleerd en wij moeten goed
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kunnen verantwoorden hoe het gegeven geld is besteed. De contracten gelden vaak voor drie jaar, maar
elk jaar maken we samen de balans op: is er bijsturing
nodig? Deze werkwijze heeft ons erg geholpen tijdens
de coronacrisis: helderheid over grote lijnen combineren met flexibiliteit bij onvoorziene omstandigheden.

2022 en daarna

perkingen blijven gelden? Hebben kwetsbare mensen
extra ondersteuning nodig? We voorzien dat de nood
en behoefte aan ondersteuning door Kerk in Actie
overal groter zijn geworden door de coronacrisis.
Maar we zitten ook om de (online) tafel met de vraag:
welke goede ervaringen nemen we mee uit de crisis?
Er is zóveel inventiviteit naar boven gekomen tijdens
de coronapandemie.

kerigheid. Natuurlijk zouden we elkaar het liefst weer
ontmoeten: samen plannen maken en met eigen
ogen zien wat er gebeurt met de bijdragen van Kerk
in Actie zodat we daarover kunnen vertellen in de
gemeenten. Maar dat kan nu nog niet. Samen hopen
we op en bidden we voor een coronavrije toekomst
waarin we samen werken aan een rechtvaardiger
wereld. Want samen zijn we de kerk in actie.

Gesprekken tussen Kerk in Actie en de partner
organisaties over de plannen voor 2022 zijn al een
tijd geleden begonnen. Zijn er nieuwe prioriteiten?
Zijn de afgesproken doelen wel haalbaar als de be-

Corona heeft Kerk in Actie en haar partnerorganisaties
dichterbij elkaar gebracht. Deze wereldwijde crisis is
ons allemaal overkomen en daarin ervaren we weder-

Gonda de Haan
Relatiebeheerder Kerk in Actie
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Collecteopbrengsten overmaken
De meest eenvoudige manier om collecteopbrengsten over te maken is via collecten.pkn.nl (dus zonder
www!). Op deze website kan de penningmeester per collecte de afdracht regelen. Uiteraard kan dit ook via
bankoverschrijvingen. Hieronder vindt u daarvoor de benodigde gegevens. Hartelijk dank!
Datum

Collectedoel

Naam en IBAN

Onder vermelding van

Datum

Collectedoel

Naam en IBAN

Onder vermelding van

16-01-2022

Collecte Protestantse Kerk
Ondersteuning gemeenten

Protestantse Kerk
NL 10 ABNA 0444 444 777

Collecte Ondersteuning gemeenten januari

03-07-2022

Kerk in Actie
Werelddiaconaat

Kerk in Actie
NL 89 ABNA 0457 457 457

Collecte Wereldddiaconaat juli

23-01-2022

Protestantse Kerk
Missionair werk

Protestantse Kerk
NL 10 ABNA 0444 444 777

Collecte Missionair werk januari

14-08-2022

Kerk in Actie
Zending

Kerk in Actie
NL 89 ABNA 0457 457 457

Collecte Zomerzending

30-01-2022

Protestantse Kerk
Jong Protestant

Jeugdwerk Protestantse Kerk
NL 52 ABNA 0414 141 415

Collecte Jong Protestant januari

04-09-2022

Kerk in Actie
Werelddiaconaat

Kerk in Actie
NL 89 ABNA 0457 457 457

Collecte Werelddiaconaat september

06-02-2022

Kerk in Actie
Werelddiaconaat

Kerk in Actie
NL 89 ABNA 0457 457 457

Collecte Werelddiaconaat februari

11-09-2022

Protestantse Kerk
Jong Protestant

Jeugdwerk Protestantse Kerk
NL 52 ABNA 0414 141 415

Collecte Jong Protestant september

13-02-2022

Kerk in Actie
Noodhulp

Kerk in Actie
NL 89 ABNA 0457 457 457

Collecte Noodhulp februari

18-09-2022

Kerk in Actie
Zending

Kerk in Actie
NL 89 ABNA 0457 457 457

Collecte Zending september

06-03-2022

Kerk in actie
Zending

Kerk in Actie
NL 89 ABNA 0457 457 457

Collecte Voorjaarszending

25-09-2022

Kerk in Actie
Zending

Kerk in Actie
NL 89 ABNA 0457 457 457

Collecte Vredeswerk

09-03-2022

Kerk in Actie
Werelddiaconaat

Kerk in Actie
NL 89 ABNA 0457 457 457

Collecte Biddag

02-10-2022

Protestantse Kerk
Kerk & Israël

Protestantse Kerk
NL 10 ABNA 0444 444 777

Collecte Kerk & Israël

13-03-2022

Kerk in Actie
Binnenlands diaconaat

Kerk in Actie
NL 89 ABNA 0457 457 457

Collecte Diaconaat maart

09-10-2022

Protestantse Kerk
Missionair werk

Protestantse Kerk
NL 10 ABNA 0444 444 777

Collecte Missionair werk oktober

20-03-2022

Kerk in Actie
Werelddiaconaat

Kerk in Actie
NL 89 ABNA 0457 457 457

40dagentijdcollecte maart

16-10-2022

Kerk in Actie
Zending

Kerk in Actie
NL 89 ABNA 0457 457 457

Collecte Zending oktober

27-03-2022

Protestantse Kerk
Missionair werk

Protestantse Kerk
NL 10 ABNA 0444 444 777

Collecte Missionair werk maart

02-11-2022

Kerk in Actie
Werelddiaconaat

Kerk in Actie
NL 89 ABNA 0457 457 457

Collecte Dankdag

10-04-2022

Protestantse Kerk
Jong Protestant

Jeugdwerk Protestantse Kerk
NL 52 ABNA 0414 141 415

Collecte Jong Protestant Palmpasen

06-11-2022

Kerk in Actie
Zending

Kerk in Actie
NL 89 ABNA 0457 457 457

Collecte Najaarszending

17-04-2022

Kerk in Actie
Werelddiaconaat

Kerk in Actie
NL 89 ABNA 0457 457 457

Collecte Pasen

13-11-2022

Kerk in Actie
Zending

Kerk in Actie
NL 89 ABNA 0457 457 457

Collecte Zending november

08-05-2022

Kerk in Actie
Noodhulp

Kerk in Actie
NL 89 ABNA 0457 457 457

Collecte Noodhulp mei

20-11-2022

Protestantse Kerk

Protestantse Kerk
NL 10 ABNA 0444 444 777

Collecte Pastoraat

15-05-2022

Kerk in Actie
Binnenlands diaconaat

Kerk in Actie
NL 89 ABNA 0457 457 457

Collecte Diaconaat mei

27-11-2022

Kerk in Actie
Werelddiaconaat

Kerk in Actie
NL 89 ABNA 0457 457 457

Collecte Advent

22-05-2022

Protestantse Kerk
Missioniar werk

Protestantse Kerk
NL 10 ABNA 0444 444 777

Collecte Missionair werk mei

04-12-2022

Kerk in Actie
Werelddiaconaat

Kerk in Actie
NL 89 ABNA 0457 457 457

Collecte Werelddiaconaat december

29-05-2022

Protestantse Kerk
Jong Protestant

Jeugdwerk Protestantse Kerk
NL 52 ABNA 0414 141 415

Collecte Jong Protestant mei

11-12-2022

Kerk in Actie
Binnenlands diaconaat

Kerk in Actie
NL 89 ABNA 0457 457 457

Collecte Diaconaat december

05-06-2022

Kerk in Actie
Zending

Kerk in Actie
NL 89 ABNA 0457 457 457

Collecte Pinksterzending

18-12-2022

Protestantse Kerk
Jong Protestant

Jeugdwerk Protestantse Kerk
NL 52 ABNA 0414 141 415

Collecte Jong Protestant december

26-06-2022

Kerk in Actie
Binnenlands diaconaat

Kerk in Actie
NL 89 ABNA 0457 457 457

Collecte Diaconaat juni

25-12-2022

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